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หน้า 1 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปีการศกึษา 2560 

ค าน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดให้
สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2553 ได้ก าหนดกรอบการด าเนินการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินตามกรอบแนวทางการประเมิน
ดังกล่าว โดยได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ ประจ าปี
การศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) โดยใช้แบบรายงานผลการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 25 60 ของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและสังคมต่อไป 

 
 

                 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปีการศกึษา 2560 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  1 
สารบัญ  2 
บทสรุปผู้บริหาร 3 
   
ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ 14 

 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 14 
 ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 14 
 โครงสร้างการบริหารงานคณะ 16 
 รายชื่อผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ 17 
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 18 
 จ านวนนักศึกษา 19 
 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 20 
 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 22 
 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของคณะ 22 
   

ตอนที่ 2 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 23 
   

ตอนที่ 3 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 25 
 องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 25 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 69 
 องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 78 
 องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 84 
 องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 91 
   

ตอนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 106 
   

ภาคผนวก  116 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ  
 2. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าคณะ  
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปีการศกึษา 2560 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่ม

จากภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในปี พ.ศ.2513 เปิดท าการสอนในระดับอนุปริญญา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์  ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2537 จึงได้เริ่ม
เปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  และในปี 
พ.ศ. 2540 ได้เปิดสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จนถึงปี พ.ศ.2543 ได้เปิดสอนเพ่ิมอีก 2 แขนงวิชา คือ
แขนงวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนแขนงวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้นอีกหนึ่งแขนงวิชา เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง  และ
ขนาดย่อม ต่อมาในปี พ.ศ.2549 คณะเทคโนโลยีได้เปิดสอนในแขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและเทคโนโลยีไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี รวมทั้งได้
เปิดหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม ในปี 2552
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2554 และคณะได้เปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการ
บริหารงานก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2555  

นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของคณะที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และน าตัวบ่งชี้ที่คณะต้องรับผิดชอบในคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร. มาวิเคราะห์
และวางแผนพร้อมทั้งด าเนินการให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งในระดับคณะและสาขาวิชา มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับตัวบ่งชี้ รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก าหนดผู้รับผิดชอบ ในปีการศึกษาที่
ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และ
รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2560  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  
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  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบวงจร  โดยมีการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์  
    2.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตารางท่ี 2.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
2.50 

10.12 
1.68  1.68 

6 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
 
 2.50 

6 x 100 
12.63 

 1.58 
47.5  

12.63 x 5 
1.58 

40 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 

2.50 

15 x 100 
31.58 

 2.63 
47.5 

31.58 x 5 
2.63 

60 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 
5.00 

15.95 – 20 x 100 
-20.25  5.00 

20  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 5.00 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 5.00 5 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 3.48 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5.00 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
 
 2.50 

1,946,240 
44,741.15 

 3.73 
43.5 

44,741.15 x 5 
3.73 

60,000 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
 

2.50 

17 x 100 
35.79 

 5.00 
47.5 

35.79 x 5 
5.00 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 4.58 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 3.00 5 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 5.00 

องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 3.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 5.00 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5.00 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4.00 5 ข้อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.12 
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ตารางท่ี 2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ (สกอ.) 

 

 
 

องค์ประกอบท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 3.07 5.00 1.68 3.48 ระดับพอใช้ 

2 3.73 5.00 5.00 4.58 ระดับดีมาก 

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 4.50 - 4.50 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4 7 2 4.12 ระดับดี 

ผลการประเมิน 3.24 4.86 3.34  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (มรสน.) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
2.50 

10.12 
1.68  1.68 

6 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
 
 2.50 

6 x 100 
12.63 

 1.58 
47.5  

12.63 x 5 
1.58 

40 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 

2.50 

15 x 100 
31.58 

 2.63 
47.5 

31.58 x 5 
2.63 

60 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 
5.00 

15.95 – 20 x 100 
-20.25  5.00 

20  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 5.00 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 5.00 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.1 2.50 2.14  2.14 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.2  2.37  2.37 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 3.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 8 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปีการศกึษา 2560 

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5.00 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
 
 2.50 

1,946,240 
44,741.15 

 3.73 
43.5 

44,741.15 x 5 
3.73 

60,000 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
 

2.50 

17 x 100 
35.79 

 5.00 
47.5 

35.79 x 5 
5.00 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 4.58 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 3.00 5 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 5.00 

องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 3.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 5.00 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5.00 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4.00 5 ข้อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 3.88 

 
 
 
 
 



 
 

หน้า 9 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปีการศกึษา 2560 

ตารางท่ี 2.4 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ (มรสน.) 

 

 
 

องค์ประกอบท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 3.07 5.00 2.06 3.18 ระดับพอใช้ 

2 3.73 5.00 5.00 4.58 ระดับดีมาก 

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 4.50 - 4.50 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4 7 2 3.88 ระดับดี 

ผลการประเมิน 3.24 4.86 2.80  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 10 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปีการศกึษา 2560 

2.2 จุดเด่น/แนวทางเสริม   
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย
ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ อย่างครบถ้วน 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะด าเนินการ
ประเมินคุณภาพในการจัดกิจกรรมและการบริการใน
ข้อที่     1 – 3 เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเพ่ือ
น าไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - คณะควรมีการศึกษาดูงาน
สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
เดียวกัน และเพ่ิมช่องทางในการให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ใช้บัณฑิต 

 - คณะมีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกต่ ากว่ามาตรฐานและมี
ปริมาณอาจารย์ต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ท าให้เป็น
อุปสรรคในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

 - คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการได้ ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารของคณะและสาขาวิชา ท าให้ไม่มีเวลาใน
การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 - เพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าให้มีจ านวน
สัดส่วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 - จัดระบบการรับนักศึกษาให้ได้มาตรฐานที่ 
สกอ.ก าหนด 

 - ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาใน
ปีการศึกษาต่อไป 

 - ขออัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์  โดย
พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
 - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โดยส่งเสริมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามความเชี่ยวชาญ 

 - สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อใน
หลักสูตรนอกเวลาราชการ 
 - รับอาจารย์เพิ่มโดยมีการก าหนดคุณวุฒิใน
ระดับปริญญาเอก 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่
เตรียมเอกสารต่างๆ ส าหรับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการล่วงหน้าและยื่นขอต าแหน่งวิชาการเม่ือ
คุณสมบัติครบ 

 - ควรมีการเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมและ
การบริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

 



 
 

หน้า 11 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความ
กระตือรือร้นในการวิจัยและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย
และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการประเมินผลส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 - ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะท างานวิจัย
แบบชุดโครงการหรือโครงการร่วมวิจัยสนับสนุน
ข่าวสาร แหล่งทุน รวมทั้งปัจจัยที่จ าเป็นในการ
ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 - สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรท างาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์มากข้ึนและน าผลงาน
เผยแพร่พร้อมทั้งให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - การท างานวิจัยให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เน้น 
ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก 
 - สร้างแรงจูงใจในการให้อาจารย์ส่งงานวิจัย
เพ่ือขอแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะ 
น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่อยู่ในค่าน้ า
หนังที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
 

 - จัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ส าหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - จัดโครงการหรือจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาให้ความรู้ 
เพ่ือให้เกิดผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ในคณะ 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะมีการด าเนินโครงการที่ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - ความต้องการของสังคมมีค่อนข้าง
หลากหลาย การบริการวิชาการแก่ชุมชนความมี
จ านวนโครงการที่เหมาะสม 

- 
 

 



 
 

หน้า 12 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด้าน
ต่างๆ ทุกปี โดยน าไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมและสอดคล้องตามอัต
ลักษณ์และประเพณีประจ าปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - คณะควรมีการบูรณาการในการจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาและควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพ่ือ
รักษาการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ 

 - คณะควรมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ที่มี
ความส าคัญต่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตะหนัก
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้า 13 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะฯมีแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT  
 - มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส าหรับ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
 - การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
สอดคล้องกับพันธกิจ 
 - การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ          
 - การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ อยู่ภายใต้ระบบและกลไกท่ี
เหมาะสม 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - การพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

 - สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้ารับการอบรมการด าเนินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่จัด
อบรม 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตอนที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ 

  
 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่เลขที่ 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย           
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ /โทรสาร 0 -4297-0053 เว็บไซต์  
http://itech.snru.ac.th/ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่ม
จากภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในปี พ.ศ.2513 เปิดท าการสอนในระดับอนุปริญญา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์  ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2537 จึงได้เริ่ม
เปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และในปี 
พ.ศ. 2540 ได้เปิดสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จนถึงปี พ.ศ.2543 ได้เปิดสอนเพ่ิมอีก 2 แขนงวิชา คือ
แขนงวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนแขนงวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้นอีกหนึ่งแขนงวิชา เพ่ือเป็ นการตอบสนองต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม ต่อมาในปี พ.ศ.2549 คณะเทคโนโลยีได้เปิดสอนในแขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและเทคโนโลยีไฟฟูา ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี รวมทั้งได้
เปิดหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม ในปี 2552 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2554 และคณะได้เปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชา
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการ
บริหารงานก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2555 ในปี  พ.ศ. 2558 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แยกเป็น 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและ
เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี และในปี พ.ศ. 2559 คณะได้ปรับปรุง
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปรัชญา  

  คุณธรรมน าความรู้คู่ทักษะ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  

 

http://itech.snru.ac.th/
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ปณิธาน 
มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบนแห่งพ้ืนฐาน คุณธรรม 

และร่วมชี้น าการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน 

 วิสัยทัศน์  
  ศูนย์กลางทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมเป็นเครือข่ายด้านเทคโนโลยี
พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ค่านิยมหลัก  

I – industrial technology   เราคือนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  T– teamwork     ร่วมกันท างานด้วยความรัก  ความสามัคคี  
  E– ethics   มีจริยธรรม  ศีลธรรม และจรรยาบรรณในการท าหน้าที่ 
  C– creativity   คิดอย่างสร้างสรรค์  และคิดเชิงบวก 
  H –happiness  Organization  เพ่ือเป็นองค์กรแห่งความสุข  

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือรองรับตลาดแรงงาน ในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ใช้บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
4. บริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อชุมชนและท้องถิ่น 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับตลาดแรงงานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 
2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ใช้บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
3. การอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
4. การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อชุมชนและท้องถิ่น  
5. การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560  

1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ

 

คณบด ี

รองคณบด ี
ฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ

การศึกษา

รองคณบด ี
ฝุายแผนงานและงานวิจัย 

รองคณบด ี
ฝุายกิจการนักศึกษา 

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 

ประธานสาขาวิชา 

 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและ
เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม 

สาขาวิชาเครื่องกลและอตุสาหการ 

ประธานสาขาวิชา 

 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องกลและ
เทคโนโลยีการผลติ 

สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์

ประธานสาขาวิชา 

 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

ส านักงานคณบด ี

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

 งานบริหารทั่วไป 
 งานบริการการศึกษา 
 งานกิจการนักศึกษา 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

1.4 รายช่ือผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ 
  ผศ.ภวัต   มิสดีย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ผศ.ดร.ไวรุจน์  อ่ิมโพ  รองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
  นายวุฒินันต์  ประทุม  รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 
  นายรณยุทธ  นนท์พละ รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
  นายภาณุวัฒน์  วงค์แสงน้อย หัวหน้าส านักงานคณบดีและหัวหน้าพัสดุ 
  นางกัญญาภัค    จอดนอก ประธานสาขาวิชาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 
  นายสุวิพงษ์  เหมะธุลิน ประธานสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
  ผศ.ดร.สราวุฒ ิ  บุญเกิดรัมย์ ประธานสาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
  นางอรัญญา  ม่อมพะเนาว์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  นางสาวศิริพร  ค าอร่าม  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา หมายเหตุ 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีหลกัสูตรทั้งสิ้น  6 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  จ านวน  6 หลักสูตร  ดังนี้ 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 4 ปี) 
 

แขนงวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 

6 แขนง 

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและผังเมือง 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 
2 แขนง แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 2 ปี) 

แขนงเทคโนโลยีการผลิต 
3 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูาและอเิลก็ทรอนิกส ์
 (ทล.บ. 2 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 
2 แขนง แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องกลและเทคโนโลยี

การผลิต (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

1.6 จ านวนนักศึกษา  

คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา จ านวนนักศึกษา 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีหลกัสูตรทั้งสิ้น  6 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  จ านวน  6 หลักสูตร  ดังนี้ ปกต ิ กศ.ป. รวม 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 4 ปี) 
 

แขนงวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 22 - 22 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 19 - 19 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2 - 2 
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 35 - 35 
แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา 55 1 56 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและผังเมือง - - - 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส ์

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 40 29 69 
แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 21 - 21 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 2 ปี) 

แขนงเทคโนโลยีการผลิต - - - 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม - - - 
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล - 6 6 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟูาและอเิลก็ทรอนิกส ์

 (ทล.บ. 2 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 24 - - 
แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 9 - - 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 100 38 138 
แขนงวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 64 - 64 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องกลและเทคโนโลยี

การผลิต (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 161 13 174 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 78 - 78 

รวม 819 87 906 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ต าแหน่ง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมปฏิบัติงาน

จริงและ 
ลาศึกษาต่อ 

ลาศึกษา
ต่อ 

ช่วยราชการ 
ลาเพ่ิม

ศักยภาพ 

รวมปฏิบัติงานจริง
และไม่นับรวม 
ลาศึกษาต่อ 

อาจารย์ ผศ. รศ. อาจารย์ ผศ. รศ. อาจารย์ ผศ. รศ. 

1. ข้าราชการ 0 0 0 5 5 0 0 5 0 15 0 0 0 15 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 0 0 0 25.5 4 0 0 1 0 30.5 4 0 0 26.5 
3. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

รวม 2 0 0 30.5 9 0 0 6 0 47.5 4 0 0 43.5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อมูลพื้นฐานบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
(ช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล วันท่ีบรรจุ 
เกณฑ์
การนับ 

ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ระดับ

การศึกษา 
หมายเหตุ 

1 นายยุทธนา อุทปา 24 กรกฎาคม 2538 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
2 นายจรูญ ขาวสีจาน 17 พฤศจิกายน 2529 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
3 นายฟูุงศรี ภักดีสุวรรณ 13 กันยายน 2542 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
4 นายอนุวัต สุเพียร 24 กรกฎาคม 2531 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
5 นางกัลยา กิตติเลิศไพศาล 1 ตุลาคม 2544 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
6 นายชาญวิทย์ พฤกษชาติ 17 เมษายน 2538 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
7 นายสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 28 พฤศจิกายน 2540 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
8 นายจตุรงค์ ศรีทอง 19 กันยายน 2537 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
9 นายสมภาร ดอนจันดา 8 พฤศจิกายน 2536 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
10 นายอภิชาติ วงศ์อนันต์ 19 กันยายน 2537 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
11 นายภวัต มิสดีย์ 16 พฤษภาคม 2529 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
12 นายปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 23 กรกฎาคม 2540 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
13 นายสิทธิรักษ์ แจ่มใส 23 กรกฎาคม 2540 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
14 นายด าเกิง จันทร์ส่อง 9 สิงหาคม 2547 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
15 นายวาสนา เกษมสินธ์ 23 พฤศจิกายน 2547 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
16 นายจุลศักด์ิ โยลัย 1 มิถุนายน 2548 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี  
17 นายอาณัฐพงษ์ ภาระหัส 16 มิถุนายน 2551 1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี  
18 นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา 1 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
19 นายทรงศักด์ิ อินทรสิทธิ ์ 13 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
20 นายชัยยศ ลักษณะวิลัย 1 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
21 นางลัคนา จีบแก้ว 1 ตุลาคม 2554 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
22 นายศรลักษณ์ พวงใบดี 1 มิถุนายน 2555 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
23 นายปริญญา รจนา 11 เมษายน 2550 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
24 นายก้องภพ ชาอามาตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2552 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
25 น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 14 มิถุนายน 2553 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
26 นายไวรุจน์ อิ่มโพ 1 กุมภาพันธ์ 2552 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก  
27 นายวุฒินันต์ ประทุม 22 มิถุนายน 2552 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
28 นายกฤษฎา พรหมพินิจ 13 กันยายน 2553 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
29 น.ส.ธนวดี ละม่อม 10 กุมภาพันธ์ 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท เข้าปฏิบัติงาน 12 ส.ค. 60 
30 นายรชต บุณยะยุต 1 กรกฎาคม 2554 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
31 นายรณยุทธ นนท์พละ 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
32 น.ส.ลลินี ทับทิมทอง 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท เข้าปฏิบัติงาน 19 ธ.ค. 60 
33 ว่าที่ ร.ต.อาจศึก มามีกุล 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
34 นายสิทธินัน บุญเลิศ 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
35 นายสิทธิศักด์ิ ผุยโสภา 10 ตุลาคม 2554 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
36 นางนุจิรา กองทรัพย์ 15 พฤษภาคม 2555 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
37 นายภัทราพล กองทรัพย์ 15 พฤษภาคม 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
38 นางกัญญาภัค จอดนอก 15 พฤษภาคม 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
39 นายภาคิณ ลอยเจริญ 1 กันยายน 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
40 นายกิตติวัฒน์ จีบแก้ว 1 กันยายน 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
41 นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 3 มิถุนายน 2556 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
42 น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล 1 ธันวาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
43 นายสาคร อินทะชัย 1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
44 นายภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่า 1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
45 นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย 1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
46 นายเธียรรัตน์ ฦๅชา 1 ตุลาคม 2558 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  

47 นายศรศักด์ิ ฤทธิ์มนตรี 2 พฤศจิกายน 2558 1 อาจารย์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท  

48 Mr.Libbe    Van Der Horn  1 อาจารย์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
   งบประมาณ (ปีงบประมาณ 2560) 

ล าดับที่ สาขาวิชา งบประมาณ 2559 
แผ่นดิน บก.ศ. กศ.ป. 

1 ส านักงานคณบดี 14,604,657 1,195,667 14,604,657 
2 สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 524,370 639,838 100,835 
3 สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 446,894 373,283 446,894 
4 สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 414,274 436,234 414,274 

รวมทั้งหมด 15,543,301 2,645,022 15,566,660 

 อาคารสถานที่ 
ล าดับที ่ อาคารเรียนสาขาวิชา ประเภทห้อง รวม 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัต ิ
การ 

ห้องพัก
อาจารย์ 

1 อาคารปฏิบตัิการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

30 3 10 43 

2 อาคารโรงงาน 4 3 3 10 
รวมท้ังหมด 34 6 13 53 

 
1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของคณะ 

อัตลักษณ์  (ร่วมกับมหาวิทยาลัย)     “บัณฑิตเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ” 
 เอกลักษณ์ (ร่วมกับมหาวิทยาลัย)     “มหาวิทยาลัยราชภฏัเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตอนที่ 2 
การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

 

 
 

 
องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2560 

1. คณะควรมีการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาที่มี
การจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน และเพ่ิม
ช่องทางในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิด
สอน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต 
2. คณะมีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกต่ ากว่ามาตรฐานและมีปริมาณ
อาจารย์ต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ท าให้เป็นอุปสรรค
ในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
3. คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการได้  ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ
คณะและสาขาวิชา  ท าให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

เนื่องจากหลักสูตรที่ตกเป็นหลักสูตรที่ก าลังจะปิด 
จ านวน 3 หลักสูตร  
 

 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2560 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะท างานวิจัยแบบชุด
โครงการหรือโครงการร่วมวิจัยสนับสนุนข่าวสาร 
แหล่งทุน รวมทั้งปัจจัยที่จ าเป็นในการท างานวิจัย 
2. คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังมี
ผลงานวิชาการจ านวนน้อย ทั้งบทความวิชาการ 
ต ารา และเอกสารประกอบการสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและบทความวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่
จ านวนเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2560 

 ความต้องการของสังคมมีค่อนข้าง
หลากหลาย การบริการวิชาการแก่ชุมชนความมี
จ านวนโครงการที่เหมาะสม  

 คณะมีการด าเนินโครงการที่ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2560 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ส่งเสริมและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
และประเพณีประจ าปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

คณะมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมและสอดคล้องตามอัต
ลักษณ์และประเพณีประจ าปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2560 

1. คณะมีการระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร แต่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดับ
หลักสูตรที่ถูกต้องและด าเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

คณะมีการระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดับหลักสูตรที่
ถูกต้องและด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตอนที่ 3 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 

 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

  พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ  การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอน 
ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว 
จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้า  
ที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  
มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

  ตัวบ่งชี้  จ านวน  7  ตัวบ่งชี้  คือ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 คุณภาพบัณฑิต** 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ** 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี** 
 หมายเหตุ  
      เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งชี้ 
การผลิตบัณฑิต 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 1.68 คะแนน 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.58 คะแนน 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.63 คะแนน 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5.00 คะแนน 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 คะแนน 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 คะแนน 
1.7 คุณภาพบัณฑิต** 
 1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ** 2.14 คะแนน 
 1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี** 2.37 คะแนน 

คะแนน 3.18 คะแนน 
ผลการประเมิน ระดับพอใช้ 

 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร                        
 

  จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   :  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายไวรุจน์ อ่ิมโพ 
ต าแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 

นางสาวศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ : 
 
      คะแนนที่ได้   = 
 
 

หมายเหตุ  :  หลักสูตรที่ได้รับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 6 มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไม่
ผ่านการก ากับมาตรฐาน จ านวน 3 หลักสูตร มีผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 1.68 ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร 
ผ่านการก ากับมาตรฐาน    () 

ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน () 
คะแนนประเมินหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม (ทล.บ.4 ปี) ปรับปรุง 
2558 

 3.46 คะแนน 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการ
ผลิต (ทล.บ.4 ปี) ปรับปรุง 2558 

 3.43 คะแนน 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
(ทล.บ.4 ปี)  

 3.23 คะแนน 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.4 ปี)   0.00 คะแนน 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
(ทล.บ.2 ปี)  

 0.00 คะแนน 

6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.2 ปี) 

 
 

0.00 คะแนน 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 1.68 คะแนน 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 6 หลักสูตร 

คะแนนที่ได ้
 

10.12/6 = 1.68 คะแนน 

 

 

 

 X 100 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

หลักฐานอ้างอิง : 

 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.1(1.1)  
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ทล.บ. 4 ปี  

คทอ.1.1(1.2) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต ทล.บ. 4 ปี 

คทอ.1.1(1.3) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ทล.บ. 4 ปี 

คทอ.1.1(1.4) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ปี 

คทอ.1.1(1.5) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

คทอ.1.1(1.6) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

คทอ.1.1(1.7) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทล.บ. 4 ป ี

คทอ.1.1(1.8) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการ
ผลิต ทล.บ. 4 ป ี

คทอ.1.1(1.9) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม ทล.บ. 4 ปี 

คทอ.1.1(1.10) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ปี 

คทอ.1.1(1.11) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

คทอ.1.1(1.12) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี 
(ต่อเนื่อง) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

2.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

1.68 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

1.68 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย  
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

2.50 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไม่
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน อัน
เนื่องจากปัญหาคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ตรงตามเกณฑ์ สกอ. และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ไม่ครบตามจ านวนที่ สกอ. ก าหนด 

 ควรมีการจัดสรรบุคลากรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือให้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษาต่อไป 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

         จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2       :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายไวรุจน์  อิ่มโพ 
ต าแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 

น.ส. ศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

 

เกณฑ์การประเมิน   :   
  โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   : 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร 
 

 

          

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

      คะแนนที่ได้ = 

 

หมายเหตุ  : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบ  
ปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อ่ืนที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ดังนี้ 

 X 100 

 X 5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

 9 - 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาต่อ จ านวน 47.5 คน มีอาจารย์ประจ าทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63 
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก เท่ากับ 1.58 

 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

47.5 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
  วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

2 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
  วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

39.5 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
  วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

6 คน 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

=   (6/47.5) × 100 
 

=   ร้อยละ 12.63 

- แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

=   (12.63 × 5 / 40) 
 

คะแนนที่ได ้
 

=    1.58 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

หลักฐานอ้างอิง : 

 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.2(1.1) 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 

คทอ.1.2(1.2) 

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา   
1. ผศ.ดร.ฟูุงศรี ภักดีสุวรรณ 
2. ผศ.ดร.สราวุฒ ิบุญเกิดรัมย์ 
3. ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ 
4. ผศ.ดร.กัลยา กิตติเลิศไพศาล 
5. ผศ.ดร.อภิชาติ วงค์อนันต์ 
6. ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

2.50  คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

1.58 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

1.58 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

2.50  คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ติดตามเร่งรัดบุคลากร (อาจารย์) ที่อยู่ใน
กระบวนการการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ที่
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ระบบการช่วยเหลือแก่บุคลากรที่ศึกษาต่อให้ส าเร็จ
การศึกษาและรวมถึงการรายงานผลความคืบหน้าใน
การศึกษาต่อ (อย่างสม่ าเสมอ) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ                                                                                                       
          จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                                                                                       
 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                   ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5           

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  :  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ปัจจัยน าเข้า  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายไวรุจน์ อ่ิมโพ 
ต าแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 

น.ส.ศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

  

เกณฑ์การประเมิน  :   
  โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   : 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ 
ศาสตราจารย์ร่วมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

          

             คะแนนที่ได้ = 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาต่อ จ านวน 47.5 คน มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
31.58 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ กลุ่มผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ข) ค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อ
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 2.63 
 
 
 

 X 100 

 X 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

47.5 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
 

32.5 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

15 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 

- คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 

- คน 

  รวมอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 
 

- คน 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

=   (15/47.5 × 100  
 

=   ร้อยละ 31.58 

- แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

=   (31.58 × 5 / 60) 
 

คะแนนที่ได ้
 

=    2.63 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.3(1.1) 
- จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าปีการตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560  

คทอ.1.3(1.2)  

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา  
  1. นายจตุรงค์ ศรีทอง 

2. นายอภิชาติ วงศ์อนันต์ 
3. นางฟูุงศรี ภักดีสุวรรณ 
4. นายจรูญ ขาวสีจาน 
5. นายชาญวิทย์ พฤกษชาติ 
6. นายสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 
7. นายภวัต มิสดีย ์
8. นายอนุวัต สุเพียร 
9. นายปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 
10. นางกัลยา กิตติเลิศไพศาล 
11. นายวาสนา เกษมสินธ์ 

  12. นายรชต  บุญยะยุต 
  13. นายสิทธิศักดิ์ ผุยโสภา 
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เลขที่ เอกสาร 

  14. นายไวรุจน์ อิ่มโพ 
  15. นายภัทราพล กองทรัพย์ 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

2.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

2.63 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

2.63 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

2.50 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จัดทุนสนับสนุนหรือให้รางวัลแก่บุคลากร
สายวิชาการที่มีผลงานวิจัยได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
 จัดโครงการฝึกอบรมการท าผลงานทาง
วิชาการอย่างไรให้ส าเร็จ หรือก าหนดพ่ีเลี้ยงในการ
ท าผลงานวิชาการแก่บุคลากร (อย่างต่อเนื่องทุกปี) 

 ให้ทุนสนับสนุนหรือให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
 พัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ การติดตามเร่งรัดการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ (รายบุคคล) หรือก าหนดพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือใน
การท าผลงานทางวิชาการ (อย่างต่อเนื่องทุกปี) 
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                              Student Credit Hour (SCH ) ทั้งปี                                                                                                       
 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4    :  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายไวรุจน์ อ่ิมโพ 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 

นางสาวศิริพร  ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5  
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้  ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน  และน าค่าความแตกต่าง 
มาพิจารณาดังนี้  
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ  
20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ  
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
  1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

   SCH     = Σni Ci 
   เมื่อ  ni  = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
  Ci  = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

    2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณ ดังนี้ 
 
 

   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา    
     เทียบเท่าต่อปี (FTES) 
 
 

 = 

 



 

 

หน้า 38 

 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

 สัดส่วนจ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

                                            สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี  เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ    
   สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามกลุ่มสาขา  

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

       - แพทยศาสตร์ 
       - พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   8 : 1 

5. เกษตร ปุาไม้และประมง 20 : 1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 

7. นิติศาสตร์ 50 : 1 

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  8 : 1 

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 

สูตรการค านวณ : 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    0   คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 

 X 100 
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 5 - (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3)                                                                                                       
                     4 

 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 

 

 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 43.5 คน (สัดส่วน ค่า FTES ต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง เท่ากับ 15.95) จ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) เท่ากับ 694.03 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 
เท่ากับ -20.25 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 คะแนน  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 

- จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

906 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 
 

694.03 

   - ระดับปริญญาตรี 
 

694.03 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
 

43.5 

- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 

  (ระบุแยกตามกลุ่มสาขา) 

 
 
 

15.95 

  - วิศวกรรมศาสตร์ (20 : 1) 
 

-20.25 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
               
               15.95 - 20  X 100   =   ร้อยละ -20.25 
                                                  

                                                        20 
   
2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน  

ค่าร้อยละนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เท่ากับ  
- 20.25 ดังนั้น คะแนนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้ เท่ากับ  5.00 คะแนน 

 
 

   คะแนนที่ได้  = 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.4(1.1) - สรุปค่า SCH และ FTES มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2560 

คทอ.1.4(1.2) 
- ข้อมูลนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 
2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

คทอ.1.4(1.3) 
- จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าปีการตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

5.00 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

5.00 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

5.00 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

5.00 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 สัดส่วนจ านวนอาจารย์กับจ านวนนักศึกษา
ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากจ านวนอาจารย์มี
จ านวนมากกว่าจ านวนนักศึกษา 

 คณะควรมีแนวทางในการรับนักศึกษา และ
หาวิธีการหานักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้ เ พ่ิมมากขึ้น  เ พ่ือให้ เป็นไปตาม
สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 20:1 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   :  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายรณยุทธ  นนท์พละ 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย 
    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2. นายจุลศักดิ์ โยลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
3. น.ส.ธัญญรัตน์ ผาลี ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
4. นางสาวศิริพร  ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
  1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ  
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
   4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
   5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้ระบบฐานข้อมูล 
SNRU Connection เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในงาน
บริการการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีผู้ดูแลรับผิดชอบและ
ก าหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลโดยมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา 
ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ระบบจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรตาม 
มคอ. ฯลฯ และคณะยังมีการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่เข้าใหม่ โดนการ
ด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเองในด้านการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดทั้งดูแล
ความเรียบร้อยข้องนักศึกษาด้านปัญหาต่างๆ ซึ่งดูแลนักศึกษาท่ี
รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนส าเร็จการศึกษา โดยให้ค าปรึกษาทั้ง
เรื่องการเรียน กิจกรรมหลักสูตร และปัญหาของนักศึกษาในด้าน
อ่ืนๆ เช่นปัญหาด้านดารเรียน ปัญหาด้านสุขภาพร่างการ 
สุขภาพจิต ฯลฯ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้าประชุมอาจารย์ที่
ปรึกษาและรับมอบคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งช่อง
ทางการติดต่อ และเวลาเข้าพบแก่นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดพบเป็น
รายห้องอย่างน้อยการศึกษาละ 1 ครั้ง  

คทอ.1.5(1.1) – ระบบ SNRU 
Connection  
คทอ.1.5(1.2) – แบบกรอกประวัติ
นักศึกษา 
คทอ.1.5(1.3) ประวัตินักศึกษา ที่เข้าปี
การศึกษา 2560 
คทอ.1.5(1.4) – ค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.5(1.5) – คู่มือนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
คทอ.1.5(1.6) – ตารางให้ค าปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา  
คทอ.1.5(1.7) – ปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 1-2/2560 
 

 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดบริการช่องทางให้
ข้อมูลหน่วยงานให้บริการ เช่น ข้อมูลทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษา 
ข่าวสารทางวิชาการ การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัด
กิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การ
ประกวดแข่งขัน ประกาศรับสมัครงานหรือแหล่งข้อมูลการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรม หรือสัมมนา เป็นต้น เพ่ือท าให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว 
สามารถติดต่อสื่อสารโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ผ่านช่อง

คทอ.1.5(2.1) - การประชาสัมพันธ์
ส่วนกลางของคณะ และสาขาวิชา 
คทอ.1.5(2.2) - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ Facebook, website ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.1.5(2.3) - โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนส าหรับนักศึกษาใหม่
ของสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ทางการสื่อสารประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ของคณะ และสาขาวิชา 
 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, 
website ของคณะฯ เป็นต้น 
 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากสื่อที่เกิดข้ึนจริง เพ่ือที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมาก
ขึ้น นอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียน โดยปีการศึกษา 2560 คณะได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
 1. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 2. โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้
วัฒนธรรมในชุมชน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 
คทอ.1.5(2.4) - โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้าใช้
สมองเป็น” 
คทอ.1.5(2.5) – โครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.1.5(2.6) – โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อนจบ
การศึกษา 
คทอ.1.5(2.7) – โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
คทอ.1.5(2.8) – โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประราช
ด าริ 
คทอ.1.5(2.9) - โครงการศึกษาดูงานอ่าง
เก็บน้ าห้วยชะโนด ต.หนองบัว อ.ดง
หลวง จ.มุกดาหาร 
คทอ.1.5(2.10) - โครงการทัศนศึกษาดู
งานนกสถานที่ วิชาเอกโยธา 
คทอ.1.5(2.11) - โครงการค่ายอาสา
พัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้วัฒนธรรม
ชุมชน 
คทอ.1.5(2.12) - โครงการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่การท างานในศตวรรษท่ี 21 
คทอ.1.5(2.13) – โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 
 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย จัด
กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานโดยคณะได้จัด
โครงการเพื่อตอบสนองนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้แก่
โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้า
ใช้สมองเป็น” 
 2. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อน
จบการศึกษา 
 3. โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่การท างานในศตวรรษท่ี 21 
 4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

คทอ.1.5(3.1)(ซ้ า) - โครงการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้าใช้
สมองเป็น” 
คทอ.1.5(3.2)(ซ้ า) – โครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อน
จบการศึกษา 
คทอ.1.5(3.3)(ซ้ า) - โครงการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่การท างานในศตวรรษท่ี 21 
คทอ.1.5(3.4)(ซ้ า) – โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการประเมินผลการ
ให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผล
การให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเมินโดยนักศึกษา 
จากการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา และผู้เข้าร่วมแต่ละ
โครงการ ตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2560  
 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการ
ให้บริการของหน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด โดยข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการให้ม ี4 ด้านดังนี้  
 1) ด้านกระชวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
คะแนน 3.70 ระดับความพึงพอใจมาก  
 2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าคะแนน 
3.76 ระดับความพึงพอใจมาก 
 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนน 3.67 ระดับ

คทอ.1.5(4.1) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 
คทอ.1.5(4.2) – สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 
2560 
คทอ.1.5(4.3) – รายงานโครงการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนส าหรับนักศึกษา
ใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสา
หการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.5(4.4) - รายงานโครงการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไว
ถ้าใช้สมองเป็น” 
คทอ.1.5(4.5) – รายงานโครงการ
สัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูา
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ความพึงพอใจมาก 
 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าคะแนน 3.71 ระดับ
ความพึงพอใจมาก และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการประเมิน
โครงการทุกโครงการจากข้อ 1-3 ครบทุกโครงการปละผลการ
ประเมินโครงการมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51 ทุกโครงการดังนี้ 
 - รายงานโครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับความพึง
พอใจมีค่าคะแนน 4.25 ผลการประเมินระดับดี 
 - รายงานโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จ
ไวถ้าใช้สมองเป็น” ระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนน 4.30 ผลการ
ประเมินระดับดี  
 - รายงานโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ ระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนน 4.48 ผลการ
ประเมินระดับดี 
 - รายงานโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียน
และก่อนจบการศึกษา ระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนน 4.28 ผล
การประเมินระดับดี 
 - รายงานโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถ
ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนน 4.39 ผล
การประเมินระดับดี 
 - รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตาม
แนวประราชด าริ ระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนน 4.58 ผลการ
ประเมินระดับดีมาก 
 - รายงานโครงการศึกษาดูงานอ่างเก็บน้ าห้วยชะโนด ต.
หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนน 
4.27 ผลการประเมินระดับดี 
 - รายงานโครงการทัศนศึกษาดูงานนกสถานที่ วิชาเอก
โยธา ระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนน 4.18 ผลการประเมินระดับดี 
 - รายงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน ระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนน 4.25 ผลการ
ประเมินระดับดี 

และอิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.1.5(4.6) – รายงานโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อน
จบการศึกษา 
คทอ.1.5(4.7) – รายงานโครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง 
คทอ.1.5(4.8) – รายงานโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตาม
แนวประราชด าริ 
คทอ.1.5(4.9) - รายงานโครงการศึกษาดู
งานอ่างเก็บน้ าห้วยชะโนด ต.หนองบัว 
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
คทอ.1.5(4.10) - รายงานโครงการทัศน
ศึกษาดูงานนกสถานที่ วิชาเอกโยธา 
คทอ.1.5(4.11) - รายงานโครงการค่าย
อาสาพัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน 
คทอ.1.5(4.12) - รายงานโครงการ
อบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 
คทอ.1.5(4.13) – รายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 - รายงานโครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 ระดับความพึงพอใจมีค่า
คะแนน 4.3.91 ผลการประเมินระดับดี 
 - รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 
ระดับความพึงพอใจมีค่าคะแนน 4.12 ผลการประเมินระดับดี 

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
และได้น าเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อ
พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการ โดยจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องความชัดเจนของ
แบบสอบถามในประเด็นการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรว่าเป็นกิจกรรมใดบ้างอาทิเช่น กิจกรรม
เสริมด้านภาษา กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ เนื่องจากนักศึกษาอาจ
สับสนในประเด็นกิจกรรมใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร ในการนี้ได้มีมติมอบหมายให้รองคณบดีฝุายวิชาการเพ่ือ
ปรังปรุงแบบสอบถามให้ชัดเจนและตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง
ประสานงานกับปลักสูตรและสาขาวิชาในการปรับปรุงช่องทางและ
ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้นักศึกษา
เข้าถึงข้อมูลและได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยัง
มอบหมายให้ฝุายวิชาการปรับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษากระจายไปอย่างทั่วถึง 

คทอ.1.5(5.1) – รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และสรุปผลการประเมิน 
คทอ.1.5(5.2)(ซ้ า) – รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560  
คทอ.1.5(5.3)(ซ้ า) – คู่มือนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการวางแผนจัดโครงการเพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า โดยมีการจัดสรรงบประมาณโครงการให้
ความรู้แก่ศิษย์เก่า และได้ด าเนินโครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“ส าเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น” และโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันทาบูชาครู 

คทอ.1.5(6.1)(ซ้ า)– โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมวันทาบูชาครู 
คทอ.1.5(6.2)(ซ้ า) – รายงานโครงการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันทาบูชาครู 
คทอ.1.5(6.3)(ซ้ า) - โครงการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้าใช้
สมองเป็น” 
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คทอ.1.5(6.4)(ซ้ า) – รายงานโครงการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จ
ไวถ้าใช้สมองเป็น” 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข้อ 6 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย  

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะมีการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เพ่ือ
น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 คณะมีการเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมและ
การบริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายรณยุทธ  นนท์พละ 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. นายศรลักษณ์  พวงใบดี ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายศรศักดิ์   ฤทธิ์มนตรี ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นายสาคร  อินทะชัย ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. น.ส.มณฑาทิพย์ สท้านไตรภพ ต าแหน่ง อาจารย์ 
5. นางสาวศิริพร  ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม  

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (1) คุณธรรมจริยธรรม 

   (2) ความรู้  

  (3) ทักษะทางปัญญา  

  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

   6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญกับงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร มีการจัดท าแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกด้านและครบทุกประเภทของกิจกรรม 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด โดยมีการก าหนด
ตัวบ่งชี้และเปูาหมายเพ่ือวัดผลความส าเร็จของแต่ละโครงการ/
กิจกรรมไว้ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

คทอ.1.6(1.1) – แผนยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.1.6(1.2) - แผนการจัดกิจกรรมงาน
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 
คทอ.1.6(1.2) – ค าสั่งแต่งตั้ง รองคณบดี
ที่รับผิดชอบฝุายกิจการนักศึกษา 
คทอ.1.6(1.2) – ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
        (1)  คุณธรรมจริยธรรม 

        (2)  ความรู้  

        (3)  ทักษะทางปัญญา  

        (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

        (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ             
5 ประการ  ดังนี้ 
        (1)  คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 4 โครงการ 
 - โครงการวันครอบครัวอุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญัญาและรักษาสิ่งแวดล้อม” 
 - โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันทาบูชาพระคุณครู 
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2560 
 - โครงการซ่อมแซมไฟฟูาและพัฒนาวัดเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการด าเนนิงาน ดังนี้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คทอ.1.6(2.1) - โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาสิ่งแวดล้อม” 
คทอ.1.6(2.2) - โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันทาบูชาพระคุณครู 
คทอ.1.6(2.3) - โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2560 
คทอ.1.6(2.4) - โครงการซ่อมแซมไฟฟูา
และพัฒนาวัดเพ่ือท านุบ ารุง
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 - โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน 
        (2)  ความรู้ จ านวน  11 โครงการ  
 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559 
 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และ  สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 
 - โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
 - โครงการค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้า
ใช้สมองเป็น” 
 - โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและ
ก่อนจบการศึกษา 
 - โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนว
ประราชด าริ 
 - โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน   
        (3)  ทักษะทางปัญญา จ านวน 10 โครงการ 
 -  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 
 -  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 
 - โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 

ศิลปวัฒนธรรม 
คทอ.1.6(2.5) - โครงการค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียน และเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน 

ด้านความรู้ 
คทอ.1.6(2.6) - โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559 
คทอ.1.6(2.7) – โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ  
สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(2.8) - โครงการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนส าหรับนักศึกษาใหม่
ของสาขาวิชาเครื่องกลและ 
อุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(2.9) - โครงการค่ายเยาวชนนัก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.1.6(2.10) - โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้าใช้สมอง
เป็น” 
คทอ.1.6(2.11) - โครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.1.6(2.12) - โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อนจบ
การศึกษา 
คทอ.1.6(2.13) - โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
คทอ.1.6(2.14) - โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประราช
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 - โครงการค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้า
ใช้สมองเป็น” 
 - โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและ
ก่อนจบการศึกษา 
 - โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนว
ประราชด าริ 
 - โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 
        (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
จ านวน 8 โครงการ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
 - โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้า
ใช้สมองเป็น” 
 - โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและ
ก่อนจบการศึกษา 
 - โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนว
ประราชด าริ 
 - โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

ด าริ 
คทอ.1.6(2.15) - โครงการอบรมศักยภาพ
นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
ท างานในศตวรรษที่ 21 
คทอ.1.6(2.16) – โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

ด้านทักษะทางปัญญา 
คทอ.1.6(2.17)(ซ้ า) -  โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 
2560 
คทอ.1.6(2.18)(ซ้ า) -  โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(2.19)(ซ้ า) – โครงการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนส าหรับนักศึกษา
ใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสา
หการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(2.20)(ซ้ า) - โครงการค่าย
เยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.1.6(2.21)(ซ้ า) - โครงการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้าใช้
สมองเป็น” 
คทอ.1.6(2.22)(ซ้ า) - โครงการสัมมนา
และศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.1.6(2.23)(ซ้ า) - โครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อน
จบการศึกษา 
คทอ.1.6(2.24)(ซ้ า) - โครงการเตรียม
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 8 โครงการ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
 - โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้า
ใช้สมองเป็น” 
 - โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและ
ก่อนจบการศึกษา 
 - โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนว
ประราชด าริ 
 - โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

ความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง 
คทอ.1.6(2.25)(ซ้ า) - โครงการส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประ
ราชด าริ 
คทอ.1.6(2.26)(ซ้ า)- โครงการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่การท างานในศตวรรษท่ี 21 
คทอ.1.6(2.27)(ซ้ า) – โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
คทอ.1.6(2.28)(ซ้ า) - โครงการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนส าหรับนักศึกษา
ใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสา
หการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(2.29)(ซ้ า)- โครงการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้าใช้
สมองเป็น” 
คทอ.1.6(2.30)(ซ้ า) - โครงการสัมมนา
และศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.1.6(2.31)(ซ้ า) - โครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อน
จบการศึกษา 
คทอ.1.6(2.32)(ซ้ า) - โครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง 
คทอ.1.6(2.33)(ซ้ า) - โครงการส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประ
ราชด าริ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

คทอ.1.6(2.34)(ซ้ า) - โครงการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่การท างานในศตวรรษท่ี 21 
คทอ.1.6(2.35)(ซ้ า) – โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คทอ.1.6(2.36)(ซ้ า) - โครงการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนส าหรับนักศึกษา
ใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและ 
อุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(2.37)(ซ้ า) - โครงการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไวถ้าใช้
สมองเป็น” 
คทอ.1.6(2.38)(ซ้ า) - โครงการสัมมนา
และศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.1.6(2.39)(ซ้ า) - โครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อน
จบการศึกษา 
คทอ.1.6(2.40)(ซ้ า) - โครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง 
คทอ.1.6(2.41)(ซ้ า) - โครงการส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประ
ราชด าริ 
คทอ.1.6(2.42)(ซ้ า) - โครงการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่การท างานในศตวรรษท่ี 21 
คทอ.1.6(2.43)(ซ้ า) – โครงการพัฒนา
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา                 
เพ่ือคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
และมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ของสถาบันให้เข้มแข็ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบและกลไก
การบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพบัณฑิต ตามกระบวนการ PDCA 

คทอ.1.6(3.1)(ซ้ า)- โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559 
คทอ.1.6(3.2)(ซ้ า) – โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ  
สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีการศึกษา 2560 

 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

งานกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 โครงการ 
และได้มีการด าเนินการจัดท าสรุปประเมินผลความส าเร็จการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม 
     ทั้งนี้ ในการสรุปประเมินผลความส าเร็จการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่า โครงการ/กิจกรรม              
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     1. มีระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม น้อยเกินไป 
     2. ขาดการวางแผนในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ชัดเจน 
     3. ขาดความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
     4. รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม มีความคล้ายคลึงกัน ส่งผล
ให้ไม่มีความน่าสนใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
     ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น งานพัฒนานักศึกษา ได้มีแนว
ทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ดังนี้ 
     1. เพ่ิมระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น 
     2. งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษารู้จักการวางแผนในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คทอ.1.6(4.1) – รายงานโครงการวัน
ครอบครัวอุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญัญาและ
รักษาสิ่งแวดล้อม” 
คทอ.1.6(4.2) - รายงานโครงการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันทาบูชาพระ
คุณครู 
คทอ.1.6(4.3) - รายงานโครงการสืบสาน
งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2560 
คทอ.1.6(4.4) - รายงานโครงการ
ซ่อมแซมไฟฟูาและพัฒนาวัดเพ่ือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คทอ.1.6(4.5) - รายงานโครงการค่าย
อาสาพัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน 

ด้านความรู้ 
คทอ.1.6(4.6) - รายงานโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

     3. งานพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศ และประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม โดยการท าหนังสือแจ้งผ่านหัวหน้าสาขาทุก
สาขา 
     4. งานพัฒนานักศึกษา แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 
2559 
คทอ.1.6(4.7) – รายงานโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(4.8) – รายงานโครงการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนส าหรับนักศึกษา
ใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและ 
อุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(4.9) - รายงานโครงการค่าย
เยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.1.6(4.10) - รายงานโครงการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไว
ถ้าใช้สมองเป็น” 
คทอ.1.6(4.11) - รายงานโครงการ
สัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.1.6(4.12) - รายงานโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อน
จบการศึกษา 
คทอ.1.6(4.13) - รายงานโครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถประหยัด
น้ ามันเชื้อเพลิง 
คทอ.1.6(4.14) - รายงานโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตาม
แนวประราชด าริ 
คทอ.1.6(4.15) - รายงานโครงการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
สู่การท างานในศตวรรษท่ี 21 
 



 

 

หน้า 56 

 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

คทอ.1.6(4.16) – รายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

ด้านทักษะทางปัญญา 
คทอ.1.6(4.17)(ซ้ า) -  รายงานโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 
2560 
คทอ.1.6(4.18)(ซ้ า) -  รายงานโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(4.19)(ซ้ า) – รายงานโครงการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและ
อุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(4.20)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
ค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.1.6(4.21)(ซ้ า) - รายงานโครงการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไว
ถ้าใช้สมองเป็น” 
คทอ.1.6(4.22)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
สัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.1.6(4.23)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและ
ก่อนจบการศึกษา 
คทอ.1.6(4.24)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถ
ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
คทอ.1.6(4.25)(ซ้ า)- รายงานโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตาม



 

 

หน้า 57 

 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

แนวประราชด าริ 
คทอ.1.6(4.26)(ซ้ า)- รายงานโครงการ
อบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 
คทอ.1.6(4.27)(ซ้ า) – รายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
คทอ.1.6(4.28)(ซ้ า) – รายงานโครงการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและ 
อุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(4.29)(ซ้ า)- รายงานโครงการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไว
ถ้าใช้สมองเป็น” 
คทอ.1.6(4.30)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
สัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.1.6(4.31)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและ
ก่อนจบการศึกษา 
คทอ.1.6(4.32)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถ
ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
คทอ.1.6(4.33)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตาม
แนวประราชด าริ 
คทอ.1.6(4.34)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
อบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

คทอ.1.6(4.35)(ซ้ า) – รายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คทอ.1.6(4.36)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนส าหรับ
นักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาเครื่องกลและ 
อุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(4.37)(ซ้ า) - รายงานโครงการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ส าเร็จไว
ถ้าใช้สมองเป็น” 
คทอ.1.6(4.38)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
สัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.1.6(4.39)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและ
ก่อนจบการศึกษา 
คทอ.1.6(4.40)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันรถ
ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
คทอ.1.6(4.41)(ซ้ า) - รายงานโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตาม
แนวประราชด าริ 
คทอ.1.6(4.42)(ซ้ า)- รายงานโครงการ
อบรมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การท างานในศตวรรษที่ 21 
คทอ.1.6(4.43)(ซ้ า) – รายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

งานกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัด
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทางด้านความคิดด้าน
วิชาการ วิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีการท านุบ ารุง สืบทอด

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละ 

และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
6. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี การมีวินัย และการยึดหลัก

ประชาธิปไตย 
ทั้งนี้ งานกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            

ได้มีสรุปประเมินผลความส าเร็จการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 

1. โครงการมีผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดและ
เปูาหมายของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. โครงการพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่  
วางไว้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. นักศึกษา/ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

คทอ.1.6(5.1)(ซ้ า) – แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(5.2) - รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2560 

 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา 
 การปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา การ
เสริมสร้างทักษะด้านความรู้ เนื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คทอ.1.6(6.1)(ซ้ า) - รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2560 
คทอ.1.6(6.2) – รายงานการประชุม
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 น้อย เมื่อเทียบกับคณะอ่ืนๆ และอัตรา
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ตรงตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 4 ปี มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงได้วางแผนจัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้
นักศึกษาก่อนเรียน เพ่ือปรับพ้ืนฐานวิชาให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่
รั่วมหาวิทยาลัย 
 การเสริมสร้างทักษะด้านภาษา ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ ที่
สามารถใช้เป็นภาษาในการสารสื่อสาร จึงได้มีการวางแผนเสริม
ทักษะเสริมทักษะทางด้านภาษาสอดแทรกไปกับกิจกรรมของคณะ 
เช่น การให้อาจารย์ Mr.Libbe Van Der Horn เข้ามาสอนร่วมกับ
อาจารย์ในคณะและประจ าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
สร้างความคุ้นเคยของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้กับ
นักศึกษา 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญ
กับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ             
5 ประการ อย่างครบถ้วน 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 คุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 

นางสาวศิริพร ค าอร่าม  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการค านวณ 
 
   

     คะแนนที่ได้  = 
 
 

หมายเหตุ  
  - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้
ประกอบการประเมิน 
  - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
  - จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 ของจ านวนบัณฑิตที่ 
ส าเร็จการศึกษา 
  - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ  เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึง
ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐาน
ในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย จ านวน 
10 คน เป็นฐานที่ 100% 
 
 
 

ผลรวมของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ     
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 
 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560  
ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 152 คน โดยผลการ
ส ารวจจากผู้ใช้บัณฑิต พบว่า มีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินท้ังหมด จ านวน 135 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1) ระดับปริญญาตรี 
 
 

 
 ดังนั้น  ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท่ากับ  2.14 คะแนน โดยมีผลการด าเนินงานระดับคณะ ดังนี้ 

 
 
 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด 60 34 41 22 - - 152 

2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้รับการประเมิน 
    คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    แห่งชาติ 

60 34 41 - - - 135 

3. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF  
    เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.52 4.17 4.15 - - - 2.14 

4. จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 1 6 

  คะแนนที่ได้ (ข้อ 3 / ข้อ 4)                                                 12.84 / 6  = 2.14  

ข้อมูลพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2560 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  152 คน 

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด   130 คน 

3. ผลรวมของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

12.84 คะแนน 

    คะแนนที่ได้     12.84/6 = 2.14 2.14 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์  

วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลัก    

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 
ต าแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 

นางสาวศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
ที่คณะรับผิดชอบที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5)            

สูตรการค านวณ 
 
 
   คะแนนที่ได้  = 
 
 
 
หมายเหตุ   
   - จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษา
แล้ว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลรวมของผลการประเมินบณัฑติระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
ที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา                                   

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ – (บัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา+มีกิจการของตนเอง
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว+ผู้ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา+ผู้อุปสมบท+ผู้ที่เกณฑ์ทหาร) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ผลการด าเนินงาน 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 ซึ่งมีบัณฑิตปริญญาตรีส าเร็จการศึกษา 164 คน โดยให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาตอบแบบส ารวจ พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบส ารวจ 130 คน  
คิดเป็นร้อยละ 82.32 ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.37 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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1.จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด 60 34 41 22 - - 157 

2.จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า    
   ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

60 29 33 - - - 122 

3.จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหลังส าเรจ็การศึกษา  
   (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

26 12 25 - - - 63 

4.จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ประกอบอาชีพอิสระ 34 17 3 - - - 54 

5.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 1 - - - 1 

6.จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า  
   อยู่แล้ว 

- - - - - - - 

7.จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ศึกษาต่อระดับบณัฑติศึกษา - - - - - - - 

8.จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่อุปสมบท - - 1 - - - 1 

9.จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่เกณฑ์ทหาร - - 3 - - - 3 

10.เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
    ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)  
    สูตรการค านวณ 
     1) ระดับหลักสูตร  
          =  เงินเดือนหรือรายไดต้อ่เดือนของผู้ส าเร็จการศึกษา 
               ระดับ ป.ตรี ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
                (ข้อ2 - (ข้อ5 + ข้อ6 + ข้อ7 + ข้อ8 + ข้อ9)) 
     2) ระดับคณะ  
           =      ผลรวมค่าเฉลี่ยทุกหลักสตูร  
               จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

- - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,265.19 

11.ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพ 
    อิสระภายใน 1 ป ี(จะต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70) 
       =                      ข้อ3 + ข้อ4                      X 100 
           (ข้อ2 - (ข้อ 5 + ข้อ6 + ข้อ7 + -ข้อ8 + ข้อ9)) 

100 100 84.85 - - - - 



 

 

หน้า 66 

 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

 
 

  ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบที่ตอบแบบ
ส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 2.37 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.7.2(1.1)  
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ทล.บ. 4 ปี  

คทอ.1.7.2 (1.2) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต ทล.บ. 4 ปี 

คทอ.1.7.2 (1.3) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ทล.บ. 4 ปี 

คทอ.1.7.2 (1.4) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ปี 

คทอ.1.7.2 (1.5) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

คทอ.1.7.2 (1.6) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

คทอ.1.7.2 (1.7) - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รวม 

ทล
.บ

. 4
 ป

ี 
(ก

่อส
ร้า

งฯ
) 

ทล
.บ

. 4
 ป

ี (เ
คร

ื่อง
กล

) 

ทล
.บ

. 4
 ป

ี 
(ไฟ

ฟูา
)ฯ

 

ทล
.บ

. 4
 ป

ี (อ
ุตฯ

) 

ทล
.บ

. 2
 ป

ี (อ
ตฯ

) 

ทล
.บ

. 2
 ป

ี (ไ
ฟฟ

ูา) 

12.ผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสตูรที่ตอบแบบ 
    ส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา                 
        =     ข้อ 11   X 5 
                100 

5.00 5.00 4.24 - - - - 

13.จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 1 6 

การค านวณ 
 

    คะแนนท่ีได้  =          ผลรวมคะแนนประเมิน ข้อ 12 
           ข้อ 13 
                    =  14.24/6 
                    =  2.37 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทล.บ. 4 ป ี

คทอ.1.7.2 (1.8) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการ
ผลิต ทล.บ. 4 ป ี

คทอ.1.7.2 (1.9) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม ทล.บ. 4 ปี 

คทอ.1.7.2 (1.10) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 4 ปี 

คทอ.1.7.2 (1.11) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
ทล.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

คทอ.1.7.2 (1.12) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ. 2 ปี 
(ต่อเนื่อง) 

ผลการประเมินตนเอง   

เปูาหมายปีนี้ 
 

2.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

2.37 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

2.37 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

2.50 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

รุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ส่งเสริมนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ตรงสายงานที่
นักศึกษาเรียน และจัดแนะแนวทั้งด้านการศึกษา
และเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาโดยให้
บริษัทที่ต้องการบัณฑิตคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเข้าท างานมาเป็นวิทยากร 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก าลังจะท า
หลักสูตรสหกิจศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษา 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
   สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ 
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  3 ประการ คือ 
1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ 
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ 
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

 ตัวบ่งชี้    จ านวน  3  ตัวบ่งชี้  คือ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ การวิจัย 

ค่าคะแนนที่ได ้

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 คะแนน 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.73 คะแนน 

2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5.00 คะแนน 

คะแนน 4.58 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1     :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายวุฒินันต์ ประทุม 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 

1. นางสาวสายฝนทอง  แจ่มใส ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวศิริพร  ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   
  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค ์ 

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
  - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ  หรือศูนย์ 
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     

  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

   - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

 - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เชน่ การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  

  6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค์  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์
คณะฯ ลิงค์ เว็บไซต์ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)          
ลิงค์ระบบ NRMS และ ฐานข้อมูลวิจัยThaiLIS เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศให้กับอาจารย์และบุคลาการของคณะฯ และมีรอง
คณบดีฝุายแผนงานฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ในระดับมหาวิทยาลัย 

คทอ.2.1(1.1) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ เว็บไซต์ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 คทอ.2.1(1.2) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ ระบบ NRMS  

คทอ.2.1(1.3) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ ฐานข้อมูลวิจัย 
ThaiLIS 

คทอ.2.1(1.4) – ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารการ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 
2560 
คทอ.2.1(1.5) - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เลขท่ี 442/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย (กสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 2  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
     - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ 
        ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     

     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น    

       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

     - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

       งานสร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting  
       professor) 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการเพื่อสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์และ
นักศึกษาของคณะฯ คือ 
 1. มีห้องปฏิบัติการงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ซึ่งคณะฯ มีไว้ให้บริการอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในการท างานวิจัยและการเรียนการ
สอน 
 2. ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูล การท าวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เนื่องจากจะ
มีเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาทุกๆ ชั้นปี ที่ส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้นักศึกษารุ่นต่อๆ ไปได้ศึกษา
ข้อมูล และมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์  
 3. ห้องสืบค้นและห้องปฏิบัติงานวิจัย และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ระดับสาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชาฯ ได้จัดคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องปริ้น เพ่ือสนับสนุนการท างานวิจัยของนักศึกษาและ
สาขาวิชาฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือไว้บริการอาจารย์
และนักศึกษา สืบค้นข้อมูลในการท างานวิจัยและเกี่ยวกับการเรียน
การสอน และมีโรงฝึกปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาใช้
ในการท างานวิจัยในการประดิษฐ์เครื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย
และการเรียนการสอน  
 4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการวันเทคโนฯ 
OPEN HOUSE 2017 ขึ้นเพ่ือสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาให้นักศึกษาได้แสดงผลงานจัดเป็นนิทรรศการแต่ละ
สาขาวิชาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และ
น าเสนอ 

คทอ.2.1(2.1) - รูปถ่ายห้องปฏิบัติการ
งานวิจัยและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.2.1(2.2) - รูปถ่ายห้องสมุด/แหล่ง
สืบค้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.2.1(2.3) - รูปถ่ายห้องปฏิบัติ
งานวิจัย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และโรงฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชา 

คทอ.2.1(2.4) – โครงการวันเทคโนฯ 
OPEN HOUSE 2017 
  

 3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อสนับสนุน
งานการท าผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรมได้
ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการบริการ

คทอ.2.1(3.1) - รหัสงบประมาณ
สนับสนุนงานการท าผลงานทางวิชาการ 
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรมได้ตั้ง
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

วิชาการและผลิตผลงานสร้างสรรค์ และอาจารย์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมยังได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร รวมทั้งหมด 1,946,240 บาท ดังนี้ 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการ
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเพ่ิมเติม) 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการ
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการ
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับบุคลากร 
(สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริการวิชาการและผลิตผล
งานสร้างสรรค์ 
คทอ.2.1(3.2) - ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณา
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

คทอ.2.1(3.3) - ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ
เพ่ิมเติม) 
คทอ.2.1(3.4) - ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณา
การให้ทุนสนับสนุนส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คทอ.2.1(3.5) - ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณา
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรับบุคลากร (สายวิชาการ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ

คทอ.2.1(4.1) – งบประมาณจัดสรรเพื่อ
สนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการส่งเสริม
วิชาการทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
 1. โครงการสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  
 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 4. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. โครงการน าเสนอและสนับสนุนการท าผลงานทาง
วิชาการ และคณะฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบและ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้กับ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก 
เยี่ยมชม และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในงานกิจกรรมดังนี้  
กิจกรรมวันเทคโนฯ Open House 2017 
 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมวิชาการ และ
การน าเสนอบทความวิชาการระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ 
ETCI CARD 2017 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ.เชียง
คาน จ.เลย 

อุตสาหกรรม ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การบริการวิชาการอละผลิตผลงาน
สร้างสรรค์  
 - โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - โครงการน าเสนอและสนับสนุน
การท าผลงานทางวิชาการ 

คทอ.2.1(4.2) - โครงการวันเทคโนฯ 
Open House 2017 จัดนิทรรศการ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์
ของคณะฯ    
คทอ.2.1(4. 3) – โครงการการจัดประชุม
วิชาการ และการน าเสนอบทความ
วิชาการระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ 
ETCI CARD 2017 ณ โรงแรมเชียงคาน ริ
เวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม  เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัย ดังนี้ 
     1. เข้าร่วมการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัย
เพ่ือประชาชน” 
 2. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัย 

คทอ.2.1(5.1) – ขออนุญาตไปราชการ
เข้าร่วมการประชุม “อนาคตประเทศไทย 
โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”  
คทอ.2.1(5.2) – ขออนุญาตไปราชการ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 
4 “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ 
Thailand 4.0” 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” 
  3. เข้าร่วมอบรมโซล่าเซลล์ หลักสูตร “คอร์สโซล่าเซลล์
พ่ึงตนเพ่ิงกัน” ณ สถานีเรียนรู้พลังงานโซล่าเซลล์พึ่งตน จ.บุรีรัมย์ 
 4. เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจ าปี 2561 
 5. เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมสัมมนางานเกษตรและ
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน ปี 2561 
 6. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 7. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟูา เรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้าน 
PLC 

 8. เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
กองทุนพัฒนาไฟฟูา  เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 
97(5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

คทอ.2.1(5.3) – ขออนุญาตไปราชการ
เข้าร่วมอบรมโซล่าเซลล์ หลักสูตร 
“คอร์สโซล่าเซลล์พึ่งตนเพ่ิงกัน” ณ สถานี
เรียนรู้พลังงานโซล่าเซลล์พึ่งตน จ.บุรีรัมย์ 
คทอ.2.1(5.4) – ขออนุญาตไปราชการ
เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ าปี 2561  
คทอ.2.1(5.5) – ขออนุญาตไปราชการ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมสัมมนา
งานเกษตรและเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ปี 
2561  
คทอ.2.1(5.6) – ขออนุญาตไปราชการ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสาขาวิชา
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
คทอ.2.1(5.7) – ขออนุญาตไปราชการ
เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟูา เรื่องระบบ
ควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมด้าน 
PLC  
คทอ.2.1(5.8) – ขออนุญาตไปราชการ
เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การเปิดรับข้อเสนอ
โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟูา  เพื่อกิจการ
ตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้
จัดท าระบบระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยคณะฯ ได้ลิงค์
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข้อ “แบบฟอร์มทรัพย์สินทาง
ปัญญา” และคู่มือการยื่นขอรับสิทธิบัตรประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 

คทอ.2.1(6.1) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ เว็บไซต์สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เกี่ยวกับข้อมูล การจัดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

และมี รองคณบดีฝุายวิจัยฯ ของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ฯ และอาจารย์สังกัดคณะฯ ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารขอจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 6 รายการ 
คือ 
 1. ถุงเท้าปรับอุณหภูมิ  
 2. อุปกรณ์ท าความเย็นส่วนตัว 
 3. หมวกปรับอุณหภูมิ 
 4. เสื้อปรับอุณหภูมิ 
 5. โรงอบแห้งเมล็ดพืชด้วยลมร้อนร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 6. เครื่องหยอดข้าวนาแห้ง ต่อพ่วงจอบหมุนปั่นดิน เบิก
ร่อง หยอดเมล็ด และ กลบเมล็ดเสร็จ ในขั้นตอนเดียว 
   โดยค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รายการที่ 1 – 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  เกษมสินธ์ และค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร รายการที่ 5 และ 6 อาจารย์ธฏษธรรมช์  ลาโสภา 

คทอ.2.1(6.2) - ข้อมูลการจดลิขสิทธิ์งาน
เขียน/งานวิจัย/งานวิชาการ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ 
คทอ.2.1(6.3) - ค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เลขท่ี 442/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

คทอ.2.1(6.4) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “ถุงเท้าปรับอุณหภูมิ” 

คทอ.2.1(6.5) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “อุปกรณ์ท าความเย็นส่วนตัว”  
คทอ.2.1(6.6) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “หมวกปรับอุณหภูมิ”  
คทอ.2.1(6.7) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “เสื้อปรับอุณหภูมิ”  
คทอ.2.1(6.8) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “โรงอบแห้งเมล็ดพืชด้วยลม
ร้อนร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์" 
คทอ.2.1(6.9) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “เครื่องหยอดข้าวนาแห้ง ต่อ
พ่วงจอบหมุนปั่นดิน เบิกร่อง หยอดเมล็ด 
และกลบเมล็ดเสร็จ ในขั้นตอนเดียว” 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และการท าวิจัยชุมชนและท้องถิ่น 
 มีทุนสนับสนุนในการท าวิจัยส าหรับ
บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มีรองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัยที่
ด าเนินงานขับเคลื่อนงานวิจัยและการบริการของ
คณะ 
 มีเครือข่ายงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

 ส่งเสริมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยสู่
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 การสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก 
 เพ่ิมเครือข่ายงานวิจัยในต่างประเทศ 
 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการท างานวิจัย
เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ผู้รับทุนบางท่านไม่เข้าใจระบบการให้ทุน
วิจัยที่ชัดเจน 

 ควรมีการสื่อสารและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทุนประเภทต่างๆ ผ่าน E-mail ส่วนตัว, Website 
คณะ, Line และ Facebook 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก                                                                                                       

            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก                                                                                                       

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบการประเมิน :  ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายวุฒินันต์ ประทุม 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 

นางสาวศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

 

เกณฑ์การประเมิน  :  
  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
  1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
    1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
    1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ 
    ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
     
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 

 X 5  คะแนนที่ได้  = 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  
      คะแนนที่ได้ในระดับคณะ  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ :  
  1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ  
  2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ  
ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
  3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  กรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
  4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา 
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ  

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

    - แผ่นดิน 1,390,240 บาท 

    - งบประมาณ บ.กศ. 511,000 บาท 

    - ทุนวิจัยในชั้นเรียน 45,000 บาท 

    - กศ.ป. - บาท 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
 

- บาท 

รวมเงินทั้งหมด 2.1 

- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
 

43.5 คน 

- จ านวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
 

- คน 

รวม 43.5 คน 

วิธีการค านวณ  : 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกและภายนอกสถาบันต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

1,946,240 
     =   44,741.15 บาท/คน 

43.5 

     2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

44,741.15 
X 5      =   3.73 คะแนน 

60,000 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.2(1.1) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คทอ.2.2(1.2) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเพ่ิมเติม) 

คทอ.2.2(1.3) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

คทอ.2.2(1.4) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยในชั้นเรียนส าหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คทอ.2.2(1.5) ข้อมูลพ้ืนฐานจ านวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2560 

คทอ.2.2(1.6) 
สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

รายละเอียดทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

ทุนแผ่นดิน   

1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ก้องภพ ชาอามาตย ์
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม
การปลูกมะเขือเทศในโรงเรียน 

120,000 

2 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์สาคร อินทะชัย  
สาขาวชิาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การพัฒนาโรงอบแห้งแผน่ยางพาราขนาดเล็ก
ส าหรับชุมชนโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรด
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 

120,000 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

3 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์สุวิพงษ์ เหมะธุลิน  
สาขาวชิาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การพัฒนาเครื่องตัดข้าวแบบสะพายบา่ขนาดเล็ก 120,000 

4 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย ์
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบสั่นขนาดย่อมส าหรับ
ชุมชน 

93,240 

5 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.วาสนา เกษมสินธ ์
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การพัฒนาเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงโดยอาศัย
พลังงานจากแรงกดของรถยนต์ 

200,000 

6 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ภาณุวฒัน์ วงค์แสงน้อย  
สาขาวชิาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 80 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดยางพาราแผน่
เรียบ 

400,000 

7 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์อาจศึก  มามีกุล 
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การศึกษาประสทิธิภาพดา้นเทคนิคและดา้น
เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์
แบบอยู่กับที่ติดตัง้ที่มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร
ด้วยโปรแกรมจ าลอง 

337,000 

รวมเงินทุนวิจัยงบแผ่นดิน 1,390,240 

ทุนวิจัยงบรายได ้   

8 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ด าเกิง จันทร์ส่อง 
สาขาวชิาโยธาและสถาปัตยกรรม 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การออกแบบและทดลองติดตัง้ระบบทางข้ามทาง
ม้าลาย 3 มิติในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

31,000 

9 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่า 
สาขาวชิาโยธาและสถาปัตยกรรม 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การออกแบบและสร้างกระเบื้องหลังคาโซล่าเซลล์
เพื่อผลิตพลังงานทดแทน 

36,000 

10 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์สุวิพงษ์  เหมะธุลิน 
สาขาวชิาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

เครื่องล้างท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นสว่น
เครื่องยนต์ 

31,000 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

11 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.รชต  บุณยะยุต 
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การเพิ่มประสิทธิภาพโซลา่เซลลท์ี่ติดตั้งบนน้ าโดย
ใช้เทคนิควิธีระบายความร้อนดว้ยซิงค์แช่น้ า 

31,000 

12 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์จุลศักดิ์  โยลัย 
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

ระบบเตือนพืน้ที่ห้ามจอดรถอัตโนมัติพลงังานเซลล์
แสงอาทิตย ์

31,000 

13 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์กฤษฎา พรหมพินิจ 
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การศึกษาความชืน้สัมพนัธ์ที่มผีลกระทบต่อการ
ผลิตกระแสไฟฟูาของเซลล์แสงอาทิตย์ 

31,000 

14 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ผ้าย้อมครามธรรมชาติ กบัผา้ยอ้มครามสังเคราะห์
ด้วยเทคนิคทางไฟฟาู 

31,000 

15 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์อาจศึก มามีกุล 
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การศึกษาประสทิธิภาพดา้นเทคนิคระบบโซลา่
เซลล์ กรณีศึกษาใช้อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดจ์ 

31,000 

16 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ก้องภพ ชาอามาตย์ 
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การศึกษาเครื่องคัดแยกไขมันจากน้ าเสียโดยใช้
แกนแบบพลาสติกกรณีศึกษาโรงอาหารทานตะวนั 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

31,000 

17 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ 
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 
 

การพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทลัของนักศึกษา 
กรณีศึกษาคระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

31,000 

18 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์รณยุทธ  นนท์พละ 
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์กรณีศึกษาติดตั้งกับผนังอาคารด้วยโปรแกรม
จ าลอง 

31,000 

19 หัวหน้าโครงการวิจัย การประเมินศักยภาพของเทอร์โมอิเล็กทริกรับ 31,000 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

อาจารย์กิตติวัฒน์  จีบแก้ว 
สาขาวชิาไฟฟูาและอิเล็กทรอนกิส์ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

พลังงานแสงที่ใช้เลนส์รวมแสงระบายความร้อน
ด้วยซิงค์แช่น้ า 

20 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 
สาขาวชิาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การพัฒนาเครื่องท าความสะอาดและคัดขนาด
เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ าหนัก 

31,000 

21 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์สาคร อินทะชัย 
สาขาวชิาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

การพัฒนาโรงอบแห้งยางพาราโดยใช้แผ่นเก็บ
ความร้อนร่วมกับแผ่นสะท้อนรงัสีอาทิตยส์ าหรับ
เกษตรกรชาวสวนยาง 

31,000 

22 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ธฏษธรรมช์ ลาโสภา 
สาขาวชิาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 60 
ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี  
สัดส่วนการท าวิจยั ร้อยละ 40 

ชุดอุปกรณ์ประหยัดค่าไฟฟูาส าหรับแอร์บ้าน 36,000 

23 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี  
สาขาวชิาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดส่วนการท าวิจยั  ร้อยละ 100 

กังหันปั่นไฟฟูาพลังงานจากน้ าร่วมกับพลังงานจาก
กลไก 

36,000 

 เงินทุนวิจัยในชั้นเรียน   

24 ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอน แบบ Project Based Learning ของ
นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5,000 

25 อาจารย์สุวิพงษ์ เหมะธุลิน 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนวิชาการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลของนักศึกษาแขนง
เทคโนโลยีเครื่องกล 

5,000 

26 อาจารย์รณยุทธ  นนท์พละ 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

เจตคติของนักศึกษาต่อการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอ
อมพิวเตอร์ 

5,000 



 
 

หน้า 60 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

27 อาจารย์จุลศักดิ์ โยลัย 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

เจตคติของนักศึกษาต่อการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ 

5,000 

28 อาจารย์ก้องภพ  ชาอามาตย์ 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

เจตคติของนักศึกษาต่อการใช้เครื่องค านวณใน
รายวิชาวงจรไฟฟูา 2 

5,000 

29 อาจารย์อาจศึก  มามีกุล 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

ทัศนคติของนักศึกษาต่อการใช้แอปพลิเคชั่นมือ
ถือในรายวิชาพลังงานทดแทน 

5,000 

30 อาจารย์กิตติวัฒน์  จีบแก้ว  
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

ผลของใช้ชุดประลองนิวเมติกไฟฟูาที่สร้างขึ้น ที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์ 

5,000 

31 อาจารย์ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล  
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

ผลของการใช้โปรแกรม Staad Pro ต่อการ
เสริมสร้างตรรกะการค านวณในวิชาการ
ออกแบบใครสร้างไม้และเหล็ก 

5,000 

32 อาจารย์ลัคนา  จีบแก้ว 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การพัฒนาการวาดภาพสู่กระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ 

5,000 

 รวมเงินทุนวิจัยในชั้นเรียน 556,000 

 รวมเงินทุนวิจัยท้ังหมด 1,946,240 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

3.00 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

3.73 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

3.73 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

3.00 คะแนน 

 

 

 



 
 

หน้า 61 
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  คณะได้สร้างแรงจูงใจในการให้อาจารย์ส่ง
งานวิจัยเพื่อขอแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกอย่างเพ่ิมข้ึน 

 จัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
และสนับสนุนส่งเสริมส าหรับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   

                  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3       :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายวุฒินันต์ ประทุม 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 

นางสาวศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ  : 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
คะแนนที่ได้ = 
 
    
 

 X 100 

 X 5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

    การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
  วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
  วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม   
  ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ  
  สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ.  
  ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐาน  
  ข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่  
  อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
  2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
  และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s  
  list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน  
  ทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง 
  วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  
 

  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 

- จ านวนรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  41  

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ   

0.20 33 6.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง 
  จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ 
  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ 
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
  และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบ 
  ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40 
 

1 0.4 

- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร   0.40   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ 
  ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   

0.60   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
  นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ 
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
  และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ 
  ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ 
  ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1   

0.80 3 2.4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 1.00 1 1 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 

  นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือ 
  ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
  ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร  1.00   

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง 
  วิชาการแล้ว  

1.00   

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1.00   

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง 
  ทางวิชาการแล้ว  

1.00 3 3.0 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
  ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

1.00   

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ  41 13.4 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ 
  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์online 

0.20   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 1.00   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00   

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานสร้างสรรค ์    

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 17.0 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัท้ังหมด 43.5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

รายละเอียด งานวิชาการ/วิจัย ที่คณะ 
 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ – สกุล น้ าหนัก 

1 การพัฒนาเครื่องก าเนิด
ไฟฟูากระแสตรงโดยอาศัย
แรงกดจาก
รถจักรยานยนต์ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชวีิต
และสังคมที่ยัง่ยืน” ณ วนัที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 0.20 

2 เครื่องต้นแบบคัดแยก
ไขมันจากน้ าเสียโดยใช้
แกนหมุนแบบพลาสติก 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชวีิต
และสังคมที่ยัง่ยืน” ณ วนัที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

อ.ก้องภพ ชาอามาตย์ 0.20 

3 การใช้เอ็กซ์เรย์ดิฟ
เฟรกชั่น เพื่อหาปริมาณซิ
ลิกาอัณฐานในวัสดุ
ทดแทน 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชวีิต
และสังคมที่ยัง่ยืน” ณ วนัที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

อ.ปิยะฉัตร ศุภวิทยา
เจริญกุล 

0.20 

4 การประยุกต์ใช้ขั้นตอนเชิง
พันธุกรรมเพ่ือจัด
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดของโครงการ 

การประชุมวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 
และการประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

อ.ชัยยศ  ลักษณะวิลัย 0.20 

5 การเพ่ิมประสิทธิภาพโซล่า
เซลล์ที่ติดตั้งบนน้ าโดยใช้
เทคนิควิธีระบายความ
ร้อนด้วยซิงค์แช่น้ า 

การประชุมวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 
และการประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ผศ.รชต  บุณยะยุต 0.20 

6 การประเมินศักยภาพของ
เทอร์โมอิเล็กทริกเพ่ือรับ
พลังงานแสงอาทิตย์ใช้

การประชุมวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 
และการประชุมสภาคณบดีคณะ

อ.กิตติวัฒน์  จีบแก้ว 0.20 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ – สกุล น้ าหนัก 

เลนส์รวมแสงและระบาย
ความร้อนด้วยแผงระบาย
ความร้อนแช่น้ า 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

7 เปรียบเทียบก าลังการผลิต
ไฟฟูาส าหรับการติดตั้ง
แผงโซล่าเซลล์แบบคู่และ
แบบคี่ 

การประชุมวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 
และการประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

อ.กิตติวัฒน์  จีบแก้ว 0.20 

8 เครื่องก าเนิดไฟฟูาจาก
พลังงานลมคอมเพรสเซอร์
แบบกังหันลมสองชุดหมุน
สวนทาง 

การประชุมวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 
และการประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

อ.อาจศึก  มามีกุล 
อ.จุลศักดิ์  โยลัย 

0.20 

9 การพัฒนาต้นแบบบอร์ด
เสริมส าหรับวัดค่าก าเนิด
ไฟฟูา 

การประชุมวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 
และการประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

อ.ก้องภพ  ชาอามาตย ์ 0.20 

10 การอบแห้งมันส าปะหลัง
เส้นด้วยเครื่องอบแห้ง
หมุนแบบกะโดยใช้
พลังงานความร้อนรังสี
อินฟราเรด 

การประชุมวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 
และการประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

อ.สาคร อินทะชัย 
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มี

เกาะ 
อ.ศรลักษณ์ พวงใบดี 
อ.ศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี 

0.20 

11 การออกแบบโครงสร้าง
ศาลาในสวนหย่อมรองรับ
แผงโซล่าเซลล์และการน า
พลังงานไปใช้ในการจัดภูมิ
ทัศน์เพื่อเป็นต้นแบบ
ทางด้านการศึกษา 

การประชุมวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 
และการประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 
20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

อ.ลัคนา  จีบแก้ว 
อ.กิตติวัฒน์  จีบแก้ว 
อ.สิทธิรักษ์  แจ่มใส 

0.20 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ – สกุล น้ าหนัก 

12 ระบบตรวจวัดค่าความน า
ไฟฟูาและค่าความเป็น
กรด-ด่างแบบไร้สาย
ส าหรับการปลูกพืชไฮโดร
พอนิกส์ 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและ
พัฒนาประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-
CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่
และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 
25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

อ.ก้องภพ  ชาอามาตย์ 0.20 

13 ระบบควบคุมการให้น้ า
และธาตุอาหารพืชแบบ
อัตโนมัติผ่านเครือข่าย
เซ็นเซอร์ไร้สาย 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและ
พัฒนาประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-
CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่
และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 
25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อ.ก้องภพ  ชาอามาตย์ 0.20 

14 ระบบอ่านค่าการใช้
พลังงานไฟฟูาผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบไร้สาย 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและ
พัฒนาประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-
CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่
และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 
25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อ.ปริญญา  รจนา 
อ.กฤษฎา  พรหมพินิจ 

0.20 

15 การประเมินศักยภาพของ
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เลนส์
รวมแสงร่วมกับการระบาย
ความร้อน 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและ
พัฒนาประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-
CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่
และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 
25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อ.กิตติวัฒน์  จีบแก้ว 0.20 

16 การพัฒนาเครื่องล้างท า
ความสะอาดคราบน้ ามัน
ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและ
พัฒนาประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-
CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่
และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 
25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อ.สุวิพงษ์  เหมะธุลิน 0.20 

17 ระบบสะสมพลังงาน
แบตเตอรี่และพลังงานลม

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและ
พัฒนาประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-

อ.กฤษฎา  พรหมพินิจ 0.20 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ – สกุล น้ าหนัก 

แบบบูรณาการในระบบเอ
ซีไมโครกริด 

CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่
และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 
25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

18 เครื่องบรรจุน้ ามัน ควบคุม
ด้วยบอร์ดอาดูโน่ 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและ
พัฒนาประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-
CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่
และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 
25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อ.จุลศักดิ์ โยลัย 0.20 

19 การศึกษาประสิทธิภาพ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบกริดฟอลแบค 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและ
พัฒนาประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-
CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่
และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 
25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อ.อาจศึก  มามีกุล 0.20 

20 ระบบติดตามดวงอาทิตย์
ด้วยเทคนิคการ
ก าหนดเวลา 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและ
พัฒนาประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-
CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่
และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 
25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อ.รณยุทธ  นนท์พละ 0.20 

21 นโยบายข้อบังคับเก่ียวกับ
งานก่อสร้าง 

เอกสารประกอบการสอนที่
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่
ทางวิชาการ 

ผศ.สิทธศักดิ์ ผุยโสภา 1.00 

22 The Effect of Sintering 
Temperature on 
Thermoelectric 
Property of Higher 
Manganese Silicide 

Journal of Materials Science 
and Applied Energy 6(3) 
(2017) 102-105 

ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 
อ.ไวรุจน์ อิ่มโพ 
อ.ภาณุวัฒน์ วงศ์แสงน้อย 

0.80 

23 การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบระดับน้ าด้วย
เทคนิคซิกบี 

SNRU Journal of Science 
and Technology (December 
2017) 

ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิด
รัมย์ 

0.80 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ – สกุล น้ าหนัก 

24 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตน้ าดื่ม
ด้วยแนวคิดแบบลีน : 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ า
ดื่มธารทิพย์ 
 

SNRU Journal of Science 
and Technology (December 
2017) 

อ.ไวรุจน์ อิ่มโพ 
 

0.80 

25 THE INFLUENCE OF 
DEMOGRAPHIC 
FACTORS ON 
ENTREPRENEURIAL 
INENTION OF THE 
FOURTH YEAR 
STUDENTS FACULTY 
OF MANGENT 
SCIENCE, AN 
ACADEMIC YEAR OF 
2017 

The 7 th International 
conference on sciences and 
social sciences (11-12 
January 2018) 

ผศ.ดร.กัลยา กิตติเลิศ
ไพศาล 

0.40 

26 Design and 
Development of Rice 
Leaf Cutter 

International of Applied 
Engineering Research 

นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 1.00 

27 การพัฒนาชุดขับเคลื่อน
ใบมีดตัดเพ่ือลดการ
สั่นสะเทือนของเครื่องตัด
ใบข้าว 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ คร้ังที่ 3 และการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 
วันที่ 27 เมษายน 2561 

นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 0.2 

28 การลดความชื้นมันส าประ
หลังเส้นโดยใช้เครื่อง
อบแห้งหมุนแบบกะโดยใช้
พลังงานความร้อนรังสี
อินฟราเรด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 
4 วันที่ 27 เมษายน 2561 

ผศ.ปรีชาศาสตร์ มี
เกาะ 
นายศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี 
นายศรลักษณ์ พวงใบดี 
นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 
นายธฏษธรรมช์ ลา

0.2 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ – สกุล น้ าหนัก 

โสภา 
นายสาคร อินทะชัย 

29 กระดานหมากรุก
อิเล็กทรอนิกส์ 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

นายก้องภพ ชาอา
มาตย์ 

0.2 

30 โซลิดสเตทรีเลย์ส าหรับ
การเปลี่ยนแทนรีเลย์ A/C 
ของรถยนต์ 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

นายยุทธนา อุทปา 0.2 

31 ไฟส่องสว่างถนนอัตโนมัติ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

นายทรงศักดิ์ อินทร
สิทธิ์ 
นายรชต บุณยะยุต 

0.2 

32 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ า
ของฟาร์มปลานิลใน
จังหวัดสกลนคร 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิด
รัมย์ 
 

0.2 

33 เครื่องแจ้งเตือนคุณภาพ
น้ าผ่านระบบเครือข่าย
แบบไร้สาย 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

นายรณยุทธ นนท์พละ 
นายปริญญา รจนา 
 
 

0.2 

34 เครื่องตรวจสอบผ้าย้อม
ครามธรรมชาติกับผ้าย้อม
ครามสังเคราะห์ด้วย
เทคนิคทางไฟฟูา 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิด
รัมย์ 
นายสาคร อินทะชัย 
 

0.2 

35 การตรวจสอบการเจือปน
ของน้ าในน้ านมดิบ โดยใช้
เซนเซอร์แบบอินเตอร์ดิ
จิตัล คาปาซิเตอร์ 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิด
รัมย์ 
 

0.2 

36 ระบบเตือนพ้ืนที่ห้ามจอด การประชุมวิชาการ งานวิจัย นายจุลศักดิ์ โยลัย 0.2 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ – สกุล น้ าหนัก 

อัตโนมัติพลังงานเซลล์
แสงอาทิตย์ 

และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

37 การศึกษาความชื้นสัมพันธ์
ที่มีผลกระทบต่อการผลิต
กระแสไฟฟูาของเซลล์
แสงอาทิตย์ 
 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

นายกฤษฎา พรหม
พินิจ  
ว่าที่ ร.ต.อาจศึก มามี
กุล 

0.2 

38 เตาเผาในครัวเรือน ผลิต
พลังงานไฟฟูาด้วยเทอร์
โมอิเล็กทริก 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

นายกิตติวัฒน์ จีบแก้ว 0.2 

39 ระบบอัตโนมัติส าหรับ
เฝูาดูค่าความไฟฟูา ค่า
ความเป็นกรด-ด่างและค่า
อุณหภูมิในการปลูกพืช
ไฮโดรพอนิกส์ 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 
10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 

นายก้องภพ ชาอา
มาตย์ 

0.2 

40 เขียนแบบวิศวกรรม เอกสารประกอบการสอนที่ใช้
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ  

ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 1.0 

41 การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
งานอุตสาหกรรม 

ต าราที่ใช้ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 1.0 

 

วิธีการค านวณ  : 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย = 13.40 / 47.5 X 100 
 

                                                                                                                  = ร้อยละ 28.21 

 

               แปลงค่าเป็นคะแนน  = 28.21 X 5 / 30 

 

                                                                                   คะแนนที่ได้   = 4.70 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.1) 
การพัฒนาเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงโดยอาศัยแรงกดจากรถจักรยานยนต์ 
การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชวีติ
และสังคมที่ยัง่ยืน” ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ผศ.วาสนา เกษมสินธ์)  

คทอ.2.3(1.2) 

การประยุกต์ใช้ขั้นตอนเชิงพันธุกรรมเพ่ือจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดของโครงการ 

การประชุมวชิาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
(อ.ชัยยศ  ลักษณะวิลัย) 

คทอ.2.3(1.3) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนน้ าโดยใช้เทคนิควิธีระบายความร้อนด้วยซิงค์แช่
น้ า การประชุมวชิาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภาคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
(ผศ.รชต  บุณยะยุต) 

คทอ.2.3(1.4) 

การประเมินศักยภาพของเทอร์โมอิเล็กทริกเพ่ือรับพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เลนส์รวมแสง
และระบายความร้อนด้วยแผงระบายความร้อนแช่น้ า การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ.กิตติวัฒน์  จีบแก้ว) 

คทอ.2.3(1.5) 

เปรียบเทียบก าลังการผลิตไฟฟูาส าหรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบคู่และแบบคี่ 
การประชุมวชิาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

(อ.กิตติวัฒน์  จีบแก้ว)  

คทอ.2.3(1.6)  

เครื่องก าเนิดไฟฟูาจากพลังงานลมคอมเพรสเซอร์แบบกังหันลมสองชุดหมุนสวนทางการ
ประชุมวชิาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
(อ.อาจศึก  มามีกุล, อ.จุลศักดิ์  โยลัย) 

คทอ.2.3(1.7) 
การพัฒนาต้นแบบบอร์ดเสริมส าหรับวัดค่าก าเนิดไฟฟูา การประชุมวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ.ก้องภพ  ชาอามาตย์) 

คทอ.2.3(1.8) 

การอบแห้งมันส าปะหลังเส้นด้วยเครื่องอบแห้งหมุนแบบกะโดยใช้พลังงานความร้อนรังสี
อินฟราเรด การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 (อ.สาคร อินทะชัย, ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ, อ.ศรลักษณ์ พวงใบดี, อ.ศรศักดิ์ ฤทธิ์
มนตรี) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.9) 

การออกแบบโครงสร้างศาลาในสวนหย่อมรองรับแผงโซล่าเซลล์และการน าพลังงานไปใช้
ในการจัดภูมิทัศน์เพ่ือเป็นต้นแบบทางด้านการศึกษา การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ณ วนัที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ.ลัคนา  จีบแก้ว, อ.กิตติวัฒน์  
จีบแก้ว, อ.สิทธิรักษ์  แจ่มใส) 

คทอ.2.3(1.10) 

ระบบตรวจวัดค่าความน าไฟฟูาและค่าความเป็นกรด-ด่างแบบไร้สายส าหรับการปลูกพืช
ไฮโดรพอนิกส์ การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาประยุกต์ คร้ังที่ 9 ECTI-CARD 2017 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 25-28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ.ก้องภพ  ชาอามาตย์) 

คทอ.2.3(1.11) 

ระบบควบคุมการให้น้ าและธาตุอาหารพืชแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและพัฒนาประยุกต์ คร้ังที่ 9 ECTI-CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที ่25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

(อ.ก้องภพ  ชาอามาตย์) 

คทอ.2.3(1.12) 

ระบบอ่านค่าการใช้พลังงานไฟฟูาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย การประชุมวิชาการ 
งานวิจยัและพฒันาประยุกต์ คร้ังที่ 9 ECTI-CARD 2017 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
(อ.ปริญญา  รจนา, อ.กฤษฎา  พรหมพินิจ) 

คทอ.2.3(1.13) 

การประเมินศักยภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เลนส์รวมแสงร่วมกับการระบายความร้อน 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและพัฒนาประยุกต์ คร้ังที่ 9 ECTI-CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที ่25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

(อ.กิตติวัฒน์  จีบแก้ว) 

คทอ.2.3(1.14) 

การพัฒนาเครื่องล้างท าความสะอาดคราบน้ ามันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
การประชุมวชิาการ งานวิจัยและพัฒนาประยุกต์ คร้ังที่ 9 ECTI-CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที ่25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

(อ.สุวิพงษ์  เหมะธุลิน) 

คทอ.2.3(1.15) 

ระบบสะสมพลังงานแบตเตอรี่และพลังงานลมแบบบูรณาการในระบบเอซีไมโครกริด 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและพัฒนาประยุกต์ คร้ังที่ 9 ECTI-CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที ่25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

(อ.กฤษฎา  พรหมพินิจ) 

คทอ.2.3(1.16) 

เครื่องบรรจุน้ ามัน ควบคุมด้วยบอร์ดอาดูโน่ การประชุมวิชาการ งานวิจยัและพฒันาประยุกต์ 
คร้ังที่ 9 ECTI-CARD 2017 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและ
ภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ.จุลศักดิ์ โยลัย) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.17) 

การศึกษาประสิทธิภาพระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกริดฟอลแบค 

การประชุมวชิาการ งานวิจัยและพัฒนาประยุกต์ คร้ังที่ 9 ECTI-CARD 2017 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิน่และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที ่25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

(อ.อาจศึก  มามีกุล) 

คทอ.2.3(1.18) 
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ด้วยเทคนิคการก าหนดเวลา การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
พัฒนาประยุกต์ ครั้งที่ 9 ECTI-CARD 2017 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่น
และภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ.รณยุทธ  นนท์พละ) 

คทอ.2.3(1.19) 
เอกสารประกอบการสอนที่ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง นโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับงานก่อสร้าง (ผศ.สิทธศักดิ์ ผุยโสภา) 

คทอ.2.3(1.20) 
เครื่องต้นแบบคัดแยกไขมันจากน้ าเสียโดยใช้แกนหมุนแบบพลาสติก 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชวีติ
และสังคมที่ยัง่ยืน” ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (อ.ก้องภพ ชาอามาตย์) 

คทอ.2.3(1.21) 
การใช้เอ็กซ์เรย์ดิฟเฟรกชั่น เพ่ือหาปริมาณซิลิกาอัณฐานในวัสดุทดแทน 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชวีติ
และสังคมที่ยัง่ยืน” ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (อ.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล) 

คทอ.2.3(1.22) 
The Effect of Sintering Temperature on Thermoelectric Property of Higher 
Manganese Silicide Journal of Materials Science and Applied Energy 6(3) (2017) 

102-105 (ผศ.วาสนา เกษมสินธ์, อ.ไวรุจน์ อ่ิมโพ, อ.ภาณุวฒัน์ วงศ์แสงน้อย) 

คทอ.2.3(1.23) 
การพัฒนาระบบตรวจสอบระดับน้ าด้วยเทคนิคซิกบี SNRU Journal of Science and 
Technology (December 2017) (ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์) 

คทอ.2.3(1.24) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ าดื่มด้วยแนวคิดแบบลีน : กรณีศึกษาโรงงานผลิต
น้ าดื่มธารทิพย์ SNRU Journal of Science and Technology (December 2017) (อ.ไว
รุจน์ อิ่มโพ) 

คทอ.2.3(1.25) 

THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON ENTREPRENEURIAL 
INENTION OF THE FOURTH YEAR STUDENTS FACULTY OF MANGENT SCIENCE, 
AN ACADEMIC YEAR OF 2017 

The 7 th International conference on sciences and social sciences (11-12 
January 2018) (ผศ.ดร.กัลยา กิตติเลิศไพศาล) 

คทอ.2.3(1.26) 
Design and Development of Rice Leaf Cutter (International of Applied 

Engineering Research) (นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน) 

คทอ.2.3(1.27) 
การพัฒนาชุดขับเคลื่อนใบมีดตัดเพ่ือลดการสั่นสะเทือนของเครื่องตัดใบข้าว 

(การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คร้ังที่ 3 และการ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

เลขที่ เอกสาร 
ประชุมวชิาการระดบัชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 วนัที่ 27 เมษายน 2561) 
นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 

คทอ.2.3(1.28) 
 

การลดความชื้นมันส าประหลังเส้นโดยใช้เครื่องอบแห้งหมุนแบบกะโดยใช้พลังงานความ
ร้อนรังสีอินฟราเรด (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 
วันที่ 27 เมษายน 2561) ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ, นายศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี, นายศรลักษณ์ 
พวงใบดี, นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน,นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา, นายสาคร อินทะชัย 

คทอ.2.3(1.29) กระดานหมากรุกอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้ง
ที่ 10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 (นายก้องภพ ชาอามาตย์) 

คทอ.2.3(1.30) โซลิดสเตทรีเลย์ส าหรับการเปลี่ยนแทนรีเลย์ A/C ของรถยนต์ การประชุมวิชาการ 
งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งท่ี 10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561  
(นายยุทธนา อุทปา) 

คทอ.2.3(1.31) ไฟส่องสว่างถนนอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 (นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์, ผศ.รชต บณั
ยะยุต) 

คทอ.2.3(1.32) เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าของฟาร์มปลานิลในจังหวัดสกลนคร 
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 (ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์) 

คทอ.2.3(1.33) เครื่องแจ้งเตือนคุณภาพน้ าผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 (นายรณยุทธ  นนท์พละ, 
นายปริญญา รจนา) 

คทอ.2.3(1.34) เครื่องตรวจสอบผ้าย้อมครามธรรมชาติกับผ้าย้อมครามสังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟูา
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, นายสาคร อินทะชัย) 

คทอ.2.3(1.35) การตรวจสอบการเจือปนของน้ าในน้ านมดิบ โดยใช้เซนเซอร์แบบอินเตอร์ดิจิตัล คาปาซิ
เตอร์การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 (ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์) 

คทอ.2.3(1.36) ระบบเตือนพ้ืนที่ห้ามจอดอัตโนมัติพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 (นายจุลศักดิ์ โยลัย) 

คทอ.2.3(1.37) การศึกษาความชื้นสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟูาของเซลล์แสงอาทิตย์ 
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 
2561 (นายกฤษฎา พรหมพินิจ, ว่าที่ ร.ต.อาจศึก มามีกุล) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.38) เตาเผาในครัวเรือน ผลิตพลังงานไฟฟูาด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 (นายกิตติวัฒน์ จีบแก้ว) 

คทอ.2.3(1.39) ระบบอัตโนมัติส าหรับเฝูาดูค่าความไฟฟูา ค่าความเป็นกรด-ด่างและค่าอุณหภูมิในการ
ปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 วันที่ 
26-29 มิถุนายน 2561 (นายก้องภพ ชาอามาตย์) 

คทอ.2.3(1.40) เขียนแบบวิศวกรรม เอกสารประกอบการสอนที่ใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
(ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ) 

คทอ.2.3(1.41) การเพ่ิมประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม ต าราที่ใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ      
(ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ) 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

3.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

5.00 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

5.00 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                   ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

3.00 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

บทความวิจัย บทความวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์มี
จ านวนมากเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการหรือต าราหรืองานสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญการให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถาม
ต่าง ๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยัง
ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  
มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

  ตัวบ่งชี้    จ านวน  1  ตัวบ่งชี ้ คือ 

    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการ 

ค่าคะแนนที่ได ้

3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 คะแนน 

คะแนน 5.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1     :  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายรณยุทธ นนท์พละ  
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. นายก้องภพ  ชาอามาตย์ ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายกฤษฎา  พรหมพินิจ ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. นายกิตติวัฒน์  จีบแก้ว   ต าแหน่งอาจารย์ 
5. นายธษธธรรมช์ ลาโสภา  ต าแหน่งอาจารย์ 
6. ว่าที่ ร.ต.อาจศึก มามีกุล  ต าแหน่งอาจารย์ 
7. นางสาวศิริพร  ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   
   1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ 
  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 
  3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  

 คณะด าเนินการจัดท าแผนการบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยได้น าเจ้าพิจารณาในการประชุมของ
กรรมการประจ าคณะฯ มีการจัดท าแบบฟอร์มการส ารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการและ น าผลส ารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการวิเคราะห์ความต้องการรับบริการของชุมชน 

คทอ.3.1(1.1) – แผนการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คทอ.3.1(1.2) - แบบฟอร์มการส ารวจ
ความต้องการรับบริการวิชาการ 

คทอ.3.1(1.3) - รายงานสรุปผลการ
ต้องการรับบริการวิชาการโดยแยกตาม
สาขาวิชา 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบันจ านวน 1 โครงการ คือโครงการส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีชุมชนตามแนวประราชด าริ  

คทอ.3.1(2.1) – โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประราช
ด าริ 
คทอ.3.1(2.2) - รายงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประ
ราชด าริ 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้
เปล่าจ านวน 1 โครงการประกอบด้วย 
 1. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่
ผู้ประสบอุทกภัย 

 2. โครงการเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนและวัฒนธรรม 

 3. โครงการซ่อมแซมไฟฟูาและพัฒนาวัดเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 4. โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน 

 5. โครงการค่ายอาสาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

คทอ3.1(3.1) - โครงการบริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่ผู้ประสบ
อุทกภัย 

คทอ3.1(3.2) - โครงการเทคโนโลยีเพ่ือ
ชุมชนและวัฒนธรรม 

คทอ3.1(3.3) - โครงการซ่อมแซมไฟฟูา
และพัฒนาวัดเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คทอ3.1(3.4) - โครงการค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียน และเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและศาสนสถาน 

 6. โครงการพัฒนาซ่อมแซมไฟฟูาภายในวัดในเขตพ้ืนที่  
จ.สกลนคร  
 7. โครงการฟื้นฟูด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่โรงเรียน
และชุมชนที่ประสบอุทกภัย 

 8. โครงการฟื้นฟูด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่ชุมชนที่
ประสบอุทกภัย   

คทอ3.1(3.5) - โครงการค่ายอาสา
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและศาสนสถาน 

คทอ3.1(3.6) - โครงการพัฒนาซ่อมแซม
ไฟฟูาภายในวัดในเขตพ้ืนที่  
จ.สกลนคร  
คทอ3.1(3.7) - โครงการฟ้ืนฟูด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่โรงเรียนและ
ชุมชนที่ประสบอุทกภัย 

คทอ3.1(3.8) - โครงการฟ้ืนฟูด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่ชุมชนที่
ประสบอุทกภัย 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

 จากผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะได้ประเมิน
ความส าเร็จโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีผลการ
ด าเนินงานงานบรรลุตามตัวชี้วัด ของแต่ละโครงการและน าเสนอ
รายงานผลโครงการและรายงานแผนบริการวิชาการต่อ
กรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการบริการวิชาการในปีถัดไป 

คทอ3.1(4.1) – รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 

คทอ3.1(4.2) - รายงานโครงการบริการ
วิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่ผู้
ประสบอุทกภัย 

คทอ3.1(4.3) - รายงานโครงการ
เทคโนโลยีเพ่ือชุมชนและวัฒนธรรม 

คทอ3.1(4.4) - รายงานโครงการซ่อมแซม
ไฟฟูาและพัฒนาวัดเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คทอ3.1(4.5) - รายงานโครงการค่าย
อาสาพัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน 

คทอ3.1(4.6) - รายงานโครงการค่าย
อาสาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและศาสนสถาน 

คทอ3.1(4.7) - รายงานโครงการพัฒนา
ซ่อมแซมไฟฟูาภายในวัดในเขตพ้ืนที่  
จ.สกลนคร  
คทอ3.1(4.8) - รายงานโครงการฟื้นฟู
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่โรงเรียน
และชุมชนที่ประสบอุทกภัย 

คทอ3.1(4.9) – รายงานโครงการฟ้ืนฟู
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่ชุมชนที่
ประสบอุทกภัย 
คทอ3.1(4.10) – รายงานการประชุมคระ
กรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าผลการประเมินการ
ให้บริการทางวิชาการในข้อ4 รวมถึงรายงานการประชุมคระ
กรรมการด าเนินงาน เพ่ือความยั่งยืนของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือไปพัฒนาแผนการให้บริการเพ่ือเกิดประโยชน์แก่
ผู้รับบริการหรือเปูาหมาย ในปีการศึกษา 2560 โดยเพิ่มจ านวน
ผู้รับริการและขยายพื้นท่ีให้ครอบคลุมจังหวัดที่รับผิดชอบในปี
ถัดไป 

คทอ.3.1(5.1) – แผนบริการวิชาการแก่
สังคม ประข าปีการศึกษา 2560 

คทอ.6.1(5.2) – รายงานการประชุม
คณะกรรมการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือขยายพ้ืนที่ให้
ครอบคลุมจังหวัดที่รับผิดชอบในปีถัดไป 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบันจ านวน 1 โครงการประกอบด้วย 
 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนว
ประราชด าริ 

คทอ3.1(6.1) - โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประราช
ด าริ 
คทอ3.1(6.2) - รายงานโครงการส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประ
ราชด าริ 

 
 
 



 
 

หน้า 83 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะมีการด าเนินโครงการที่ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม  

 ความต้องการของสังคมมีค่อนข้าง
หลากหลาย การบริการวิชาการแก่ชุมชนความมี
จ านวนโครงการที่เหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์  สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม  สร้างสรรค์  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 ตัวบ่งชี้    จ านวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่าคะแนนที่ได ้

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 

คะแนน 5.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายรณยุทธ นนท์พละ  
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. นายเธียรรัตน์  ฦๅชา       ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่า ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นายอาณัฐพงษ์  ภาระหัส ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล ต าแหน่งอาจารย์ 
5. นางสาวศิริพร  ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
   1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 - 7 ข้อ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557-2560 โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 

คทอ.4.1(1.1) – แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2557-2560 
คทอ.4.1(1.2) – ค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2557-2560 
คทอ.4.1(1.3) – แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.4.1(1.3) - ค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงานแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2560 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

 งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯมีการ
จัดท าแผนการด าเนินงานและก าหนดตัวบ่งชี้ วัดส าเร็จของการ
ด าเนินแผนงานและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนโดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ 

คทอ.4.1(2.1) (ซ้ า) - แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯมีค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คทอ.4.1(3.1) - โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญา และรักษา
สิ่งแวดล้อม” 
คทอ.4.1(3.2) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการวันครอบครัว
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญา และรักษา
สิ่งแวดล้อม” 
คทอ.4.1(3.3) - โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2560 
คทอ.4.1(3.4) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปี 2560 
คทอ.4.1(3.5) - โครงการค่ายอาสา
พัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้วัฒนธรรม
ชุมชน 
คทอ.4.1(3.6) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียน และเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน 
คทอ.4.1(3.7) - โครงการพัฒนา
ซ่อมแซมไฟฟูาภายในวัดในเขตพ้ืนที่  
จ.สกลนคร กิจกรรม 
คทอ.4.1(3.8) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาซ่อมแซม
ไฟฟูาภายในวัดในเขตพ้ืนที่  
จ.สกลนคร กิจกรรม 
คทอ.4.1(3.9) – โครงการค่าอาสา
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและศาสนสถาน 
คทอ.4.1(3.10) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการค่าอาสา
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและศาสนสถาน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมโดยสามารถน าเอาศาสตร์
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าไปบูรณาการกับกิจกรรมและ
การเรียนการสอน จึงได้จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2557-2560 

คทอ.4.1(4.1) – รายงานแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2560 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.4.1(4.2) - รายงานโครงการวัน
ครอบครัวอุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปญัญา และ
รักษาสิ่งแวดล้อม” 

คทอ.4.1(4.3) - รายงานโครงการสืบสาน
งานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2560 

คทอ.4.1(4.4) - รายงานโครงการค่าย
อาสาพัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน 

คทอ.4.1(4.5) - รายงานโครงการพัฒนา
ซ่อมแซมไฟฟูาภายในวัดในเขตพ้ืนที่  
จ.สกลนคร กิจกรรม 
คทอ.4.1(4.6) - รายงานโครงการค่า
อาสาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและศาสนสถาน 

 5  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จากการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2561 ต่อไป 

คทอ.4.1(5.1) – รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.4.1(5.2) – แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 คณะฯได้มีการเผยแพร่กิจกรรมและการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

คทอ.4.1(6.1) - เว็บไซต์คณะ 
http://itech.snru.ac.th 



 
 

หน้า 89 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ของคณะฯ และการท ากิจกรรมในพ้ืนที่ชุมชนต่างๆเพ่ือให้
สาธารณชนได้รับทราบและชื่นชมผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่
นักศึกษาได้จัดท า โครงการที่จัดขึ้น อาทิเช่น โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญา และ
รักษาสิ่งแวดล้อม” โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2560 โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน และเรียนรู้
วัฒนธรรมชุมชน โครงการพัฒนาซ่อมแซมไฟฟูาภายในวัดในเขต
พ้ืนที่ จ.สกลนคร กิจกรรม โครงการค่าอาสาอุตสาหกรรมศิลป์และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและศาสนสถาน ที่เป็นการส่งเสริมและ
เผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด 

 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

- - 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้า 90 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด้าน
ต่างๆ ทุกปี โดยน าไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่ส่งเสริมและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
และประเพณีประจ าปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 คณะควรมีการบูรณาการในการจัดกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาและควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพ่ือรักษาการ
รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ 

 คณะควรมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ที่มี
ความส าคัญต่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตะหนัก
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 ตัวบ่งชี้    จ านวน  2  ตัวบ่งชี้  คือ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
                       เอกลักษณ์ของคณะ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ การบริหารจัดการ 

ค่าคะแนนที่ได ้

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
     เอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 คะแนน 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4.00 คะแนน 

คะแนน 4.50 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  :  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
        และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายไวรุจน์ อ่ิมโพ 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 

1. ผศ.รชต บุณยะยุต ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายสุวิพงษ์  เหมะธุลิน ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นางกัญญาภัค  จอดนอก  ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. ผศ.วาสนา  เกษมสินธ์ ต าแหน่ง อาจารย์ 
5. นางอรัญญา  ม่อมพะเนาว์  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นางสาวศิริพร  ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  
  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม  
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

  7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  :  

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  คณะมีคณะกรรมการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-
2562 ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในคณะ ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ และรอง
คณบดีทุกฝุายมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และ
ทิศทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิเคราะห์ความ
สอดคล้องและความเชื่อมโยงกับพันธกิจของคณะกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 
2559) ต่อไป  

คทอ.5.1(1.1) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ 31/2556 แต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 – 
2558 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2556-2560 
คทอ.5.1(1.2) - โครงการประชุมก่อน
เปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 
คทอ.5.1(1.3) - แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2557-2560 
คทอ.5.1(1.4) - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
คทอ.5.1(1.5) - แผนกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2557-2560  

 2  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน  

         คณะฯ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา เพ่ือเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการจัดสรรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละ
หลักสูตร มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและค่าใช้จ่ายใน
อนาคต โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยี
ประจ าปีงบประมาณ 2555-2558 มีการจัดท า 
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน เป็นรายงานที่
แจ้งให้ทราบว่าเงินรายได้ใช้ตรงตามแผนและได้ใช้ไปกับกิจกรรม 

 
 

คทอ.5.1(2.1) – รายละเอียดเกณฑ์การ
ปันส่วนบัญชีต้นทุนต่อหน่วยการผลิต
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
คทอ.5.1(2.2)(ซ้ า) - แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
คทอ.5.1(2.3) - ทะเบียนคุมเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ 2560   

 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภาย นอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 คณะมีการด าเนินงานตามความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดยได้ระบุความเสี่ยงไว้ 3 ประเด็น และ
ด าเนินการแก้ไขความเสี่ยงดังนี้ 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจ าปี ด าเนินงาน 
โดยทางคณะได้มีการปรับเปลี่ยน และมีการตรวจสอบให้การ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาตรเพื่อลดการปรับเปลี่ยนโยกย้ายงบ 
และให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามกระบวนการ 
 2. การใช้งบประมาณผิดประเภท ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ โดยทางคณะได้มีการส าเนาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
พัสดุแจกเจ้าหน้าที่พัสดุทุกท่าน เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการ  
 3. ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการมีจ านวนน้อย โดย
ทางคณะสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมโครงการได้มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนบุคลากรทางด้านการการท าวิจัย และการ

คทอ.5.1(3.1) - แผนการบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2560 
คทอ.5.1(3.2) – แบบติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยงในงวดก่อน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  

คทอ.5.1(3.3) – ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและวาง
ระบบควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

สนับสนุนการส่งบทความตีพิมพ์ของบุคลากรภายในคณะ 

 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร ตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดียึดหลักธรรมาภิบาล 10  ด้าน  
คือ 

1.  หลักประสิทธิผล โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 

2.  หลักประสิทธิภาพโดยส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานของแต่ละฝุายงานอย่างเพียงพอ 

3.  หลักการตอบสนอง มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
หลากหลายช่องทางได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็ปเพจ 
facebook ของคณะฯเป็นต้น  

4.  หลักความรับผิดชอบ คณะได้รับการแต่งตั้ง คณบดี งานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

5.  หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลของคณะ ได้แก่รายชื่อ
กรรมการประจ าคณะและการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในคณะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 

6.  หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานและก ากับการ
ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ให้น าบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน
ร่วมกัน 

7.  หลักการกระจายอ านาจ คณะได้รับการแต่งตั้ง รองคณบดี
ทุกฝุายงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

8.  หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โดยมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณะบดีคณะเทคโนโลยี 

9.  หลักความเสมอภาค ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะได้ร่วมศึกษา
ดูงานโดยพร้อมกันหลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และมีมติร่วมกันเพ่ือด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

คทอ.5.1(4.1) - รายงานการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทอ.5.1(4.2) - ภาพถ่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือสนับสนุนในการ
ด าเนินงาน 
คทอ.5.1(4.3) - เว็ปไซต์ของคณะ 
facebook 
คทอ.5.1(4.4) - บันทึกข้อความขอ
อนุญาตไปราชการและขออนุมัติยืม
เงินทดลองจ่าย 
คทอ.5.1(4.5) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนคณะบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(4.6) - รายงานการประชุม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 คณะฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอน วิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และการเขียนบทความวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้
จัดท าแผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2559 และมีการด าเนินงานตามแผน โดยจัดท าคู่มือ
การจัดการเรียนการสอน วิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคู่มือการเขียนบทความวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คทอ.5.1(5.1) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ 9/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทอ.5.1(5.2) - แผนการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 
คทอ.5.1(5.3) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ 50/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการกลั่นกรองการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
เชิงสร้างสรรค์ (Creativity Based 
Learning : CBL) และการเขียน
บทความวิจัย ทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
คทอ.5.1(5.4) - คู่มือการจัดการเรียน
การสอนเชิงสร้างสรรค์ (Creativity 
Based Learning : CBL) 
คทอ.5.1(5.5) - คู่มือการเขียนบทความ
วิจัย ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(5.6) - แผ่นพับการจัดการ
ความรู้ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอน
เชิงสร้างสรรค์ (Creativity Based 
Learning : CBL) 
คทอ.5.1(5.7) - แผ่นพับกระบวนการ
จัดการความรู้ (Knowledge 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

Management Process) เรื่อง  การ
จัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ 
(Creativity Based Learning : CBL) 
คทอ.5.1(5.8) - แผ่นพับการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย 
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.5.1(5.9) - แผ่นพับกระบวนการ
จัดการความรู้ (Knowledge 
Management Process) เรื่อง  การ
เขียนบทความวิจัย ทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(5.10) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ 61/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดนิทรรศการการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
เชิงสร้างสรรค์ (Creativity Based 
Learning : CBL) และการเขียน
บทความวิจัย ทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
คทอ.5.1(5.11) - รายงานแผนการ
จัดการความรู้คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน  

 คณะฯ มีระบบกลไกในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการส ารวจการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

คทอ.5.1(6.1) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ. 
2556-2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะยังได้จัดโครงการ
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพ่ือให้คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ได้เปิดมุมมองในการจัดการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทอ.5.1(6.2) - แบบส ารวจการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
คทอ.5.1(6.3) - แผนพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทอ.5.1(6.4) - แผนพัฒนาบุคลากร ปี 
พ.ศ.2556-2560 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(6.5) - รายงานผลตาม
แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

 7  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบ
คุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ 

 คณะมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประจ า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อท าหน้าที่ควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการน าผลจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement plan) ระดับคณะ และหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 เพ่ือพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
และน าแผนเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  

คทอ.5.1(7.1) - ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 
คทอ.5.1(7.2) - แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement plan) 
วงรอบปีการศึกษา 2559 
คทอ.5.1(7.3) - แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement plan) 
วงรอบปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

7 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

7 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

7 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

7 ข้อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน
ต่างๆ ของคณะ 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรของคณะ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะให้
ผู้ปฏิบัติงาน 
 บุคลากรให้ความส าคัญในการจัดการความรู้
ของคณะและมุ่งในการการด าเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 
 มีระบบและกลไกของการประกันคุณภาพที่
ชัดเจน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มีความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพ 

 มีการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ฯ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของ
บุคลากรให้น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง 
 ด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็นที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการ
ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ 
  
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2   :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
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วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายไวรุจน์ อ่ิมโพ 
ต าแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 

1. นายสิทธินัน บุญเลิศ ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. น.ส.ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นางสาวพัชรินทร์ ค าศรีพล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวศิริพร  ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
    1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ



 
 

หน้า 101 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบและกลไกก ากับ 
ควบคุม ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานการอุดมศึกษา โดยทุกหลักสูตร
จะต้องมีการปรับปรุงตามวงรอบของทุกหลักสูตร คือ ทุกๆ 5 ปี มี
กระบวนการเปิด – ปิดหลักสูตรที่ชัดเจน เพ่ือให้หลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความทันสมัย ก้าวหน้าทางวิชาการและ
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

คทอ.5.2(1.1) – ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตร
ปรับปรุง และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2559 
คทอ.5.2(1.2) – คู่มือปฏิบัติงาน
มาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
คทอ.5.2(1.3) – การปิดหลักสูตร 
คทอ.5.2(1.4) – แบบฟอร์มการเสนอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คทอ.5.2(1.5) – การปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่รับรองแล้วขากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คทอ.5.2(1.6) - หนังสือรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เสนอ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) เดิมคือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะมีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีการประชุมการ
ปรึกษาหารืองานประกันคุณภาพมีโครงการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา และมีรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

คทอ.5.2(2.1) – ค าสั่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ 46/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจ าปี



 
 

หน้า 102 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

การศึกษา 2560 
คทอ.5.2(2.3) - หนังสือเชิญประชุมการ
ปรึกษาหารืองานประกันคุณภาพ 
คทอ.5.2(2.4) – บันทึกข้อความจากงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ที่ ศธ 0542.01/ว 59 
การรายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน 
(1กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
คทอ.5.2(2.5) – บันทึกข้อความติดตาม
รายงานผลการรายงานผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน 
(1กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
ระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
คทอ.5.2(2.6) – บันทึกข้อความส่ง
รายงานผลการรายงานผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน 
(1กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
คทอ.5.2(2.7) - บันทึกข้อความจากงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ที่ ศธ 0542.01/ว 14 
การรายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน 
(1กรกฎาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
คทอ.5.2(2.8) – บันทึกข้อความส่ง



 
 

หน้า 103 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

รายงานผลการรายงานผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน 
(1กรกฎาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
คทอ.5.2(2.9) - รายงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 คณะฯ มีหลักสูตรที่ยังด าเนินงานอยู่ทั้งหมด 6 หลักสูตร 
ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
คณะฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ของแต่ละหลักสูตร คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาที่
ดูแลหลักสูตร รวมทั้งคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับห้องสมุด
คณะฯ เพื่อใช้ในการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ โดยให้หลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการจัดซื้อทรัพยากรด้วย 
 2. การจัดสรรการใช้พื้นที่ คณะฯ ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
 - ห้องเรียนจ านวน 21 ห้อง (ชั้น 1 จ านวน 5 ห้อง ชั้น 2 
จ านวน 8 ห้อง และชั้น 3 จ านวน 7 ห้อง) 
 - ห้องปฏิบัติการจ านวน 7 ห้อง (ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 3 
ห้องปฏิบัติการไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 2 ห้อง) 
 - ห้องสมุดจ านวน 1 ห้อง 
 - โรงงานปฏิบัติการจ านวน 3 โรง 
(โรงงานปฏิบัติการเครื่องกลจ านวน 1 โรง โรงงานปฏิบัติการ
ก่อสร้าง จ านวน 1 โรง และโรงงานปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจ านวน 1 โรง) 
 3. คณะฯ ได้จัดให้มีจุดเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยผ่านระบบไร้สายภายในอาคารจ านวน 4 จุด และได้
จัดให้มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครือข่าย AIS ใน

คทอ.5.2(3.1) - แผนผังการบริหารจัดการ
อาคารและต าแหน่งจุดเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
คทอ.5.2(3.2) - ตัวอย่างรูปถ่ายห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงงาน 
และห้องสมุด 
คทอ.5.2(3.3) – รายละเอียดครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อเพ่ิมในปีการศึกษา 2560 
คทอ.5.2(3.4) – งบจัดสรรงบประมาณ
จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 



 
 

หน้า 104 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

บริเวณชั้น 1 ของอาคาร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
เครือข่ายสารสนเทศของนักศึกษา 
 4. คณะฯ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
โยธาและสถาปัตยกรรม 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

 คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับการ
เขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และทุก
หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในเดือนกรกฎาคม 
(ตามก าหนดเวลาของปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ) โดยมีหลักสูตรที่ได้คะแนนอยู่ในระดับดี 
จ านวน 4 หลักสูตร และได้มีการรวบรวมผลการตรวจประเมินเพ่ือ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือใช้ในการก าหนด
นโยบายสนับสนุนการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรส าหรับปีถัดไป 

คทอ.5.2(4.1) - บันทึกข้อความเชิญเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 
คทอ.5.2(4.2) – ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
(กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และและ
เทคโนโลยี) 
คทอ.5.2(4.3)(ซ้ า) - รายงานตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 
หลักสูตร 

 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 คณะไดน้ าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 2558 เสนอในที่ประชุมผู้บริหาร
เพ่ือน าผลประเมินที่คณะกรรมการประเมิน เพ่ือน าผลมาปรับปรุง
และจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ของแต่ละ
หลักสูตร การด าเนินงานไมผ่่านเกณฑ์การประเมินจากปีการศึกษา 
2558 ผ่านการประเมินของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 คือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
(ทลบ. 2 ปี) ต่อเนื่อง 
 

คทอ.5.2(5.1) – รายงานประชุมการน า
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
คทอ.5.2(5.2) – รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (ทุกหลักสูตร) 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

http://eqa.snru.ac.th/th/topics/3655
http://eqa.snru.ac.th/th/topics/3655
http://eqa.snru.ac.th/th/topics/3655
http://eqa.snru.ac.th/th/topics/3655
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตอนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

- - 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มีระบบกลไกในการก ากับและด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน 
 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตาม
ก าหนดเวลา พร้อมทั้งน าเสนอน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
หลักสูตร 

 จัดสรรงบประมาณการพัฒนา ระบบ มคอ.
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้หลักสูตรสามารถจัดท า 
มคอ. ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้ง
สามารถติดตามได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน อันเนื่องจาก
ปัญหาคุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์ สกอ. และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามท่ี สกอ. ก าหนด  

 ควรมีการจัดสรรบุคลากรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือให้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษาต่อไป 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

 
 

 

 ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 สรุปได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
2.50 

10.12 
1.68  1.68 

6 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
 
 2.50 

6 x 100 
12.63 

 1.58 
47.5  

12.63 x 5 
1.58 

40 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 

2.50 

15 x 100 
31.58 

 2.63 
47.5 

31.58 x 5 
2.63 

60 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 
5.00 

15.95 – 20 x 100 
-20.25  5.00 

20  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 5.00 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 5.00 5 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 3.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5.00 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
 
 2.50 

1,946,240 
44,741.15 

 3.73 
43.5 

44,741.15 x 5 
3.73 

60,000 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
 

2.50 

17 x 100 
35.79 

 5.00 
47.5 

35.79 x 5 
5.00 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 4.58 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 3.00 5 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 5.00 

องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 3.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 5.00 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5.00 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4.00 5 ข้อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.12 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตารางท่ี 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ (สกอ.) 

 

 
 

องค์ประกอบท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 3.07 5.00 1.68 3.48 ระดับพอใช้ 

2 3.73 5.00 5.00 4.58 ระดับดีมาก 

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 4.50 - 4.50 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4 7 2 4.12 ระดับดี 

ผลการประเมิน 3.24 4.86 3.34  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตารางท่ี 4.3 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (มรสน.) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
2.50 

10.12 
1.68  1.68 

6 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
 
 2.50 

6 x 100 
12.63 

 1.58 
47.5  

12.63 x 5 
1.58 

40 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 

2.50 

15 x 100 
31.58 

 2.63 
47.5 

31.58 x 5 
2.63 

60 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 
5.00 

15.95 – 20 x 100 
-20.25  5.00 

20  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 5.00 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 5.00 5 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.1 2.50 2.14  2.14 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.2  2.37  2.37 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 3.18 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 5.00 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
 
 2.50 

1,946,240 
44,741.15 

 3.73 
43.5 

44,741.15 x 5 
3.73 

60,000 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
 

2.50 

17 x 100 
35.79 

 5.00 
47.5 

35.79 x 5 
5.00 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 4.58 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 3.00 5 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 5.00 

องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 3.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 5.00 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5.00 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4.00 5 ข้อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 3.88 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ตารางท่ี 4.4 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ (มรสน.) 

 

 
 

องค์ประกอบท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 3.07 5.00 2.06 3.18 ระดับพอใช้ 

2 3.73 5.00 5.00 4.58 ระดับดีมาก 

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 4.50 - 4.50 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4 7 2 3.88 ระดับดี 

ผลการประเมิน 3.24 4.86 2.80  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

รายงานผลการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย
ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ อย่างครบถ้วน 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะด าเนินการ
ประเมินคุณภาพในการจัดกิจกรรมและการบริการใน
ข้อที่     1 – 3 เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเพ่ือ
น าไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - คณะควรมีการศึกษาดูงาน
สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
เดียวกัน และเพ่ิมช่องทางในการให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ใช้บัณฑิต 

 - คณะมีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกต่ ากว่ามาตรฐานและมี
ปริมาณอาจารย์ต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ท าให้เป็น
อุปสรรคในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

 - คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการได้ ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารของคณะและสาขาวิชา ท าให้ไม่มีเวลาใน
การจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 - เพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าให้มีจ านวน
สัดส่วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 - จัดระบบการรับนักศึกษาให้ได้มาตรฐานที่ 
สกอ.ก าหนด 

 - ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาใน
ปีการศึกษาต่อไป 

 - ขออัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์  โดย
พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
 - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โดยส่งเสริมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามความเชี่ยวชาญ 

 - สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อใน
หลักสูตรนอกเวลาราชการ 
 - รับอาจารย์เพิ่มโดยมีการก าหนดคุณวุฒิใน
ระดับปริญญาเอก 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่
เตรียมเอกสารต่างๆ ส าหรับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการล่วงหน้าและยื่นขอต าแหน่งวิชาการเม่ือ
คุณสมบัติครบ 

 - ควรมีการเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมและ
การบริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความ
กระตือรือร้นในการวิจัยและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย
และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการประเมินผลส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 - ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะท างานวิจัย
แบบชุดโครงการหรือโครงการร่วมวิจัยสนับสนุน
ข่าวสาร แหล่งทุน รวมทั้งปัจจัยที่จ าเป็นในการ
ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 - สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรท างาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์มากข้ึนและน าผลงาน
เผยแพร่พร้อมทั้งให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - การท างานวิจัยให้ตรงกลุ่มเปูาหมาย เน้น 
ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก 
 - สร้างแรงจูงใจในการให้อาจารย์ส่งงานวิจัย
เพ่ือขอแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะ 
น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่อยู่ในค่าน้ า
หนังที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
 

 - จัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ส าหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - จัดโครงการหรือจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาให้ความรู้ 
เพ่ือให้เกิดผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ในคณะ 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะมีการด าเนินโครงการที่ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - ความต้องการของสังคมมีค่อนข้าง
หลากหลาย การบริการวิชาการแก่ชุมชนความมี
จ านวนโครงการที่เหมาะสม 

- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด้าน
ต่างๆ ทุกปี โดยน าไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมและสอดคล้องตามอัต
ลักษณ์และประเพณีประจ าปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - คณะควรมีการบูรณาการในการจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาและควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพ่ือ
รักษาการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ 

 - คณะควรมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ที่มี
ความส าคัญต่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตะหนัก
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะฯมีแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT  
 - มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส าหรับ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
 - การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
สอดคล้องกับพันธกิจ 
 - การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ          
 - การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ อยู่ภายใต้ระบบและกลไกท่ี
เหมาะสม 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - การพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

 - สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้ารับการอบรมการด าเนินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่จัด
อบรม 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2560 

ภาคผนวก 
  1. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2560 

  2. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
            
            
            
            
           


